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Önkormányzati hírek
ROAD SHOW került megtartásra 2018.05.08.-án a Szolgáltatóházban.
Az RHK Kft részéről Honti Gabriella és Herger Andrea, valamint a Mecsekérc Kft részéről Ország János
tartott előadást a Nagyaktivitású Hulladékok elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről. Bizonyára minden
lakónk előtt ismert, hogy a Mecsekben történik az a kőzetvizsgálat, mely alkalmas lehet a Paksi
Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek befogadására.
A tájékoztatón megismerhettük a jelenlegi kutatás fázisának eredményeit, illetve tájékoztatást kaptunk a
tervezett kutatási fúrásokról.
Kézben tarthattuk a fúrási magmintákat, melyből a szakemberek megállapíthatják a föld mélységének
összetételét.
Mindenki megismerhette az erőműben használatos energiakapszulákat, mely biztosítja az erőmű
működését, és ellátja az ország energiaszükségletének a felét.
Az érdekes előadásokat sajnos kevesen hallhatták, mert az ötórai kezdés túl korainak tűnt. Tudnunk kell,
hogy a településünk intézményeinek hiányzó forrásait, abból a támogatásból fedezi az önkormányzatunk,
melyet a KNPA biztosít a számunkra. Az alacsony szinten tartott adókat is ennek a támogatásnak
köszönhetjük és sok mást is.
Ezért elvárás lehet, hogy aki teheti ilyenkor jelenjen meg a hasonló információk begyűjtésében. Akik
jelen voltak, tisztelettel köszönjük, hogy időt szántak a kutatás jelenlegi állásának megismerésében.
Közös Képviselő- testületi ülést tartottak Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin települések.
Az ülés egyik legfontosabb napirendje volt az orvosi körzet helyettesítése.
Dr. Radics Éva a körzet orvosi praxis tulajdonosa bejelentette, hogy 2018. 06. 01.-től egészségügyi
okokra hivatkozva nyugdíjaztatását kéri.
Ebben az esetben újra az önkormányzatoknak kell gondoskodni a körzet orvosi ellátásáról.
Dr. Radics Éva a sajátjogú helyettesítésre Dr. Mánfai Ivánt kérte fel, aki az elmúlt évben vállalta a
helyettesítést.
Ennek előtte az önkormányzatok Dr. Kutnyánszky Valériával kötöttek helyettesítésre megállapodást.
Jelen esetben az önkormányzatok kérték a két orvost, hogy Képviselő- testületi ülésen mondják el, hogy
milyen feltételekkel tudják vállalni, a várhatóan hosszabb időtartamú helyettesítést. A meghallgatáson
ugyanazon kérdések lettek feltéve mindkét orvosnak.
Wágner Antal polgármester megköszönte a két orvosnak az eddig végzett gyógyító munkát, és kérte,
hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak.
A települések örömmel fogadják, bármelyik orvos helyettesítését, de nyilván csak egyik kaphatja meg a
lehetőséget.
A két orvos ugyanazon kérdésekre (feltételekre vonatkozóan) egyforma választ adott.
A polgármester úr kérte a három település vezetését, hogy tegyék fel kérdéseiket az orvosok felé. A
kérdésekből is kitűnt, hogy mindkét orvost szívesen fogadnák a helyettesítésre, de csak az egyik lehet.
A kérdések befejeztével, az ülést vezető polgármester szavazásra szólította fel a települések Képviselőtestületeit. Az eredmény Dr. Mánfai Iván felé billent, melynek indoklása, hogy jelenleg Ő végzi a
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helyettesítést, és a két orvos közül Ő ajánlotta, hogy az asszisztenciát 8 órában fogja ellátni. Ebben az egy
feltételben tért el a két orvos ajánlata.
A településünk polgármestere köszönetet mondott mindkét orvosnak, melyet levélben is kifejez feléjük.
Elmondta, hogy a következő héten megkeresésre kerül az ÁNTSZ, valamint az OEP a támogatási
szerződés megkötés tárgyában.
Felkérte, Kelenfiné Barics Ritát a hivatal vezetőjét, hogy tegye meg a megfelelő intézkedést a körzet
orvosi ellátás ügyében!
Képviselő-testületi ülésen az alábbiak lettek tárgyalva.
- Május 29.-én Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a 2017. évi zárszámadás.
- Előterjesztés készült a környezetvédelmi alap létrehozására, melyet a képviselők megtárgyalták,
és elfogadásra javasolták.
- Előterjesztés készült és elfogadásra került a téli rezsicsökkentés a kapcsolódó tüzelőanyag
támogatásról, mely a médiában is megjelent. A helyi rendelet tervezetet megtárgyalták a
képviselők, és javasolták az elfogadást. A központi költségvetés nem biztosította a teljes
támogatás összegét, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy saját forrása terhére kiegészíti.
Ezáltal minden család részére biztosítva lesz a 12.000 Ft támogatás. A kérelmek június elején
kiosztásra kerülnek.
- Elfogadásra került a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet, mely segítséget jelent a közfoglalkoztatásban megtermelt értékek
kiosztásában.
- Kelenfiné Barics Rita a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségének
vezetője, beszámolt a hivatal 2017 évi munkájáról. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. A
beszámoló tartalmazta a hivatali munkában történő változásokat is, mely nehézséget okoz minden
hivatalban. Új rendszerek, programok jöttek létre, melynek alapjai még nem kiforrottak.
- A hivatal vezetője előterjesztette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi
beszámolóját. Ebből kiderült, hogy Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin településeken kirívó
esemény nem volt.
- A hivatal vezetője beterjesztésében elfogadásra került a 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló
javaslat.
- Egyebekben a polgármester úr bejelentette, hogy az „Ögyél még” Kft, a már az általa öt éve bérelt
konyhát visszaadja az önkormányzatnak 2018. augusztus 31. hatállyal.
- A bejelentést követően döntés született, hogy az önkormányzat a konyha működtetését meghirdeti,
záros határidőn belül.
- Megtárgyalásra került, hogy milyen feltételekkel kerül meghirdetésre a konyha működtetése.
Képviselő-testület alapos mérlegelést követően döntött a bérbeadás mellett, és a feltételek
meghatározásáról.
- Egyebekben lett megtárgyalva, hogy a falugondnokot akadályoztatása esetén, a polgármester
helyettesíti. A gépjárművet csak Ők használhatják közösségi célokra!
- Óvoda vezetőjének beterjesztése alapján, megtárgyalásra került az Óvoda nyári karbantartása. A
munkák kivitelezése, az egyeztetést követően történik.
Zárszóként a polgármester úr megköszönte a hivatal munkáját az orvos ügyben, mely már a többedik
esemény. Sajnos a döntések mögött, mindig meghúzódik egyfajta morális érzés, melyet el kell viselni a
hivatal vezetésének. A döntések nem ott születnek, ahol a végrehajtás történik!
Wágner Antal polgármester
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Bakonya:
Május 26. Bányász majális, a volt II. és V. üzemi dolgozók baráti találkozója, 11 órakor a Bányász
emlékkőnél.
Június 2-án Családi- és gyermeknap az önkormányzat szervezésében. Játékos vetélkedők, légvár,
arcfestés, valamint főző verseny várja az érdeklődőket.
Az önkormányzat három útfelújításra pályázott.
Folytatódik a Bakonya-Kővágótöttős közötti út felújítása, Önkormányzati belterületi utak fejlesztése.
Külterületi kövesút építése Bakonyán és Kővágótöttősön a 6-os főközlekedési útra.
Az EFOP pályázat keretében 1 fő rendezvényszervező van foglalkoztatva 24 hónapos időtartamban.
Boda:
Az önkormányzat támogatásával gyereknapi rendezvény volt a Rácz Tanyán, volt ugrálódomb, légvár,
gokartpálya, trambulin a bátrabbak a kalandparkot is kipróbálhatták.
Bükkösd:
A Bükkösdi Önkormányzat 39 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP 1.4.3-16
kódszámú „Biztos Kezdet” Gyerekház kialakítását és működtetését elősegítő EU-s pályázaton.
A Gyerekház célja a Bükkösdön élő 0–2,5 éves korú gyermekeket nevelő családok számára a lehető
legkorábbi segítségnyújtás, a gyerekek készségeinek és képességeinek kibontakoztatásában, hozzájárulva
ezzel későbbi esélyeik javításához, mindez a szülők bevonásával, tevékeny részvételével.
Cserkút:
Május. 1.- "Somlai Lajos"Horgászverseny,
Május.3.- NYMTIT polgármesteri tájékoztató,
Május.7.- Niels- Bohr vetélkedő
Május.15. - Testületi ülés
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, elpalántáztuk a paradicsomot.
Az önkormányzati épület együttes felújításához, befejeződött az épület kiürítése, hamarosan
megkezdődnek a munkálatok.
Helesfa:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az orvosi rendelő-váró felújítására.
Május 7-én Niels Bohr verseny volt, csapatunk a IV. helyen végzett.
Május 15-én NYMTIT ROADSHOW volt a kultúrházban az RHK. Kft szakemberei előadásában, a
jelenlegi kutatásról és tervekről.
Május 26-án autóbuszos kirándulásra megyünk Székesfehérvárra.
Hetvehely:
Hetvehelyen került megrendezésre a Niels Bohr kutatóról elnevezett fizika, kémia verseny a
tagtelepülések iskolái között. Ez volt az első alkalom, amikor a két új tagtelepülés iskolái is megjelentek a
versenyen. Ezzel együtt, már 11 település iskolás gyerekei mérik össze tudásukat a témában, melyet az
idei XIV. alkalommal megrendezésre került versenyen Boda község gyerekei nyertek, Hetvehelyiek
előtt.
Május 8.-án ROAD SHOW volt Hetvehelyen a Szolgáltatóházban, az RHK Kft. munkatársai remek
előadást tartottak a falu lakóinak, akik érdeklődéssel figyelték az előadásokat.
Az idei esztendőben kapott Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásból, a Képviselő- testület döntése alapján
a Művelődési Ház karbantartását végezzük el, valamint működési költségekre fordítjuk.
Kővágótöttös:
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Május 3-án aláírtuk a NYMTIT alszerződést, valamint részt vettünk az RHK Kft. tájékoztatóján.
Május 7-én négy diák képviselte településünket a Hetvehelyen megrendezett Niels Bohr fizika- kémia
versenyen.
Május 15-én aláírtuk a NYMTIT alszerződésben meghatározott felhalmozási munkával kapcsolatban a
Tájház felújítására vonatkozó szerződést a vállalkozóval. A munka június elején kezdődik és várhatóan
augusztus végéig tart.
A MUBE Pécsi Egyesület meghívásának eleget téve településünk mutatkozott be elsőként a térségben a
volt I. üzemben tartott Bányásztalálkozón, ahol Vizslár Irén polgármester mutatta be a községünket videó
és fotók felhasználásával, május 19-én.
Május 17-én került megrendezésre a NYMTIT Road Show, ahol az RHK Kft. munkatársai tartottak
előadást a Nyugat-Mecsekben folyó kutatásokról, valamint érdekességeket hallhattunk a radioaktivitásról.
Az Önkormányzat LEADER pályázatot nyújtott be a volt kocsma helység "Termékfelesleg-csere
színterének kialakítása"
A RNÖ gyereknapot tartott május 20-án a közösségi háznál, ahol légvár, trambulin, játékok zene és pizza
várta a gyerekeket.
A Falufejlesztő Egyesület és az Önkormányzat május 3-án végezete a falu közterületinek virágosítását, a
virágok az egyesületnek felajánlott 1%-ból lettek megvásárolva.
Kővágószőlős:
Május 7-én négy általános iskolás képviselte településünket a XIV. Niels Bohr fizika-kémia versenyen,
Hetvehelyen. Az előkelő IV. helyezést érte el a csapat: Asztalos Erik, Eckl Vanda, Sipos Laura és
Szentendrei Antal.
A hosszú távú közmunka programban 10 fővel folyamatosan végezzük a zöldövezet karbantartást.
Május 24-én road show keretében tájékoztatást kaptunk a nyugat-Mecsek zajló föltani kutatásokról az
RHK Kft. munkatársaitól.

SZENTKATALIN Önkormányzat hírei
Az elmúlt negyedévben nagyon lassan indult meg az önkormányzat közterületének rendbetétele. Fő
okai a kora tavaszi esős időjárás, s az önkormányzatnál dolgozó emberek létszámának csökkenése, a
különböző munkaprogramokban vállalt feladatok elsődleges mielőbbi elvégzése. S a helyzet
elgondolkodóvá teszi az embert mi lesz, ha a munkaerőpiac még jobban elszívja szerencsére az
önkormányzatnál dolgozó munkásokat. Hogyan lesz tovább az önkormányzati feladatok ellátása? Itt
hívnám fel a szentkatalini lakosok figyelmét, és előre is elnézést kér az Önkormányzat, mert ha lehet
hinni a vállalkozóknak jövő héten befejezésre kerülnek a megkezdett munkák a közterületeken. S újabb
munkák kezdődnek meg, még pedig az út melletti patkák és árkok egy részének karbantartása. A
ravatalozóhoz vezető út elkészítése. S nem utolsósorban a képespusztai út kijavítása. Kultúr-klubbunk
újabb két színház előadást tekintett meg: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházának Boeing, Boeing!
szórakoztató előadását, illetve Szentlőrincen a Kaposvári Csiky Gergely Színház vendégelőadásában A
Kölcsönlakás című vígjátékot. Mind a két előadás önfeledt órákat biztosított a nézők számára.
Varga Éva polgármester

Óvodai Hírek
A májusi kellemes, meleg időben sokat tudtunk az óvodásokkal a szabadban levegőzni, mozogni,
tapasztalatokat gyűjteni a természet változásairól, növényekről, állatokról.
~4~

2018. június

Rólunk szól

A német nemzetiségi nevelés mellett, nagy hagsúlyt fektetünk a természetvédelemre, környezetünk
megóvására, szem előtt tartva a fenntarthatóság elvét!
Nagyon fontos feladatunk a jövőre nézve is, hogy már most olyan alapokra helyezzük gyermekeink
nevelését, hogy felnőtt korukban is védjék, óvják a természet „kincseit”.
Gyermeknap alkalmából május 22-én, hosszú túrát tettünk a Mókus sulihoz, ahol kipróbálhatták kis
ovisaink az ott levő új játszóhelyeket, állatodúkat.
Felmásztunk a lombkorona sétányra, ahol fent a magasban a madarak csicsergése mellett ebédelhettek a
gyerekek.
Ezt a napot színesítette még Figura Ede zenés műsora, aki szintén kint a szabadban szórakoztatta
gyermekeinket. Örömmel fogadtuk, hogy több szülő is elkísért minket a hosszú erdei túrára, közös
programra.
A Gyermeknap zárásaként az erdei tisztáson jégkrémet is kaptak a gyerekek a frissítő mellé.

Nagycsoportosainkat 2018. június 8-án ballagtattuk el, sok sikert, jó tanulást és szép nyarat kívánva mind
a hét kis ovisunknak!

Óvónénik

Mi történt az iskolában?
Május 3. A pécsi Csorba Győző Könyvtár által meghirdetett olvasóversenyen, ahol idegen szöveget
kellett felolvasni a versenyzőknek, Grunda Kata első helyezést ért el. Gratulálunk Katának és Deli
Máriának tanítványa sikeréhez!
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Május 7. Immár 14. alkalommal került sor a NyMTIT programjaként a területi Niels Bohr fizika-kémia
versenyre, melynek szervezésében idén is iskolánk is részt vett. Idén is több akadállyal kellett
megküzdeniük a gyerekeknek. Egyéniben a fizika-kémia dolgozatok értékelésével tanulmányi versenyben
jeleskedtek, csapatként a Paksi RHK Kft. játékos feladatiban, majd a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
fizika szakköröseinek látványos kísérleteihez kapcsolódó kérdések megválaszolásával gyűjthettek
pontokat. Tanulóink közül Rapp Anita második helyet érte el, Kerekes Laurával, Csonka Krisztinával és
Orsós Zsófiával kiegészülve csapatként is ezüst érmesek lettek. Sok értékes ajándékkal térhettek haza,
nekünk pedig újabb büszkeséget szereztek, melyet ez úton is köszönünk!
Május 7-8. A két nap délutánján meghitt, családias, osztálykeretekben szervezett Anyáknapi
Ünnepségekkel köszöntötték tanulóink az anyukákat, nagymamákat. Saját készítésű ajándékokkal,
sütivel, megható verses-dalos műsorral készültek már hetek óta tanítványaink a jeles napra
köszönetképpen szüleik, nagyszüleik számára.
Május 10. A Madarak és fák napja alkalmából a
tavalyihoz
hasonlóan
ismét
Havasi
László
környezetmérnök, madármegfigyelő és madárvédő
látogatott iskolánkba. 2-2 tanórában nyűgözte le
tudásával és érdekes történeteivel alsósainkat és
felsőseinket. Madárhangokat hallgattunk élőben az
iskola udvarán, majd érdekes ppt-előadását követően a
tanulók tesztek megoldásában ügyeskedtek a
hallottakról.
Május 11. Iskolánk négyfős csapata részt vett a
Pellérdi Általános Iskola német nyelvi versenyén,
ahol ezüstérmet szereztek. Évfolyamonként egy fő
alkotta a csapatot: Orsós Zsófia 8. Kerekes Laura
7. Péter Barnabás 6. és Kocsis Jázmin 5. osztályos
tanulók. Olvasott szövegértésben, hallott szövegértésben, hiányos szöveg kiegészítésben, keresztrejtvényfejtésben, különféle szójátékokban mérték
össze a gyerekek tudásukat és pillanatnyi
koncentrációkészségüket. Mindezt oly szórakoztatóan, hogy észrevétlenül elszállt a délután.
Csak 8-os tanulónk sajnálkozott, hogy jövőre nem lehet a csapatban, mert már gimnazista lesz.
Május 12. A Szentlőrinci Kisdiák Fesztiválon idén is nagy sikert arattak fellépő tanulóink: Bartics
Noémi 3. osztályos tanuló trombita szólója ezüst minősítést kapott, Grunda Kata 3. osztályos tanuló
trombita játékát arannyal jutalmazta a zsűri. Nyíri Zoé 4. osztályos tanuló és Nagy Dóra 4. osztályos
tanuló magyar vers mondása, Kocsis Jázmin 5. osztályos, Péter Barnabás 6. osztályos, és Ivusza Brigitta
7. osztályos tanuló német szavalata és Orsós Zsófia 8. osztályos tanuló német musical éneklése arany
minősítést érdemelt. Büszkék vagyunk rájuk!
Május 18. Újra büszkék lehettünk tanítványainkra. Péter Barnabás
és Orsós Zsófia képviselte iskolánkat Budapesten, az Országos Német
Szépkiejtési Versenyen. Barnus az 5-6. osztályosok kategóriájában az
előkelő MÁSODIK helyet szerezte meg, Zsófi pedig a 7-8.
osztályosok kategóriájában a megtisztelő HARMADIK hellyel zárta
hetvehelyi iskolás éveit. Nagyon köszönjük a gyerekek több hónapos
felkészülését és élményekkel teli előadását. Köszönjük dr. Freiné
Hergenrőder Mária tanárnőnek is áldozatos felkészítő munkáját!
~6~
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Gratulálunk mindannyiójuknak és további szép sikereket kívánunk
nekik!
Május 16., 23. Idén is rendben zajlottak az országos mérések
(Idegennyelvi mérés és Országos kompetenciamérés) 6. és 8.
évfolyamosaink számára. Bár a tanulók kissé fáradnak a tanév
végének közeledtével, de teljes erőbedobással dolgoztak, reméljük
szép eredményekkel is, de ezt csak 2019. februárjában tudjuk meg,
akkorra lesznek elérhetőek a kapcsolatos eredmények és statisztikák.

Szentkatalin Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Okorvölgy Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Müller Rajmund

Bíró László

hozzátartozóinak.

hozzátartozóinak.

Nyugodjon békében!
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Nyugodjon békében!
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„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod
hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagypapám, édesapám, apósom,

HERGETH ANTAL
69 éves korában elhunyt. Temetése 2018. június 13.-án 15 00 órakor kezdődő szentmise után lesz a hetvehelyi temetőben.
Gyászoló család

Bajnoki mérkőzés rájátszás III.
Hetvehely-Szentlászló
5-1 /2-0/
Hetvehely:
Mihály
Orsós R., Gulyás O.,Berkes M., Orsós J.
Bogdán P., Kiss, Vincze, Ostrosics
Panek, Kempf
Gólszerző: Ostrosics /2/, Gulyás /2/,
Deverdics
Csere: Kempf h. Deverdics, Panek h. Till,
Berkes M. h. Horváth, Ostrosics h. Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés rájátszás IV.
Merenye-Hetvehely
5-4 /3-2/
Hetvehely:
Mihály
Orsós R., Berkes M., Orsós J., Bogdán P.
Bogdán V., Vincze, Ostrosics, Panek
Kempf, Gulyás O.
Gólszerző: Bogdán P., Pnek, Orsós J. /2/
Csere: Kempf h. Deverdics, Panek h. Till,
Ostrosics h. Kiss

Rólunk szól – Hetvehely Község hírei VI. évfolyam 6. szám – 2018. június
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: szervezes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Lóki Károly alpolgármester
Szerkesztő: Lóki Károlyné
Megjelenik: havonta, 250 példányban
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