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Önkormányzati hírek
GMF Konferencia!
Településünk polgármestere részt vett Angliában Bristol nagyváros közelében Glouchesterben
megrendezésre került GMF, az NDA Stekeholder Summit konferencián.
A konferencia az Atomerőművek által termelt energia szükségességéről, a másodlagos felhasználásról
szólt. Kifejezetten hasznos információk hangzottak el az Atomerőművek bezárását követően szükséges
lépésekről, valamint egy rendkívül magas szintű előadást hallhattunk az atomok összetételéről,
működésükről.
A konferencia keretében megtekinthettünk egy bontásra ítélt atomerőművet, melynek több épületét
hasznosítani lehetett más célra. Kérdést tehettünk fel, a reaktorok bontására vonatkozólag. Tudjuk, hogy
az egy sugárzó anyagokból áll, mely megsemmisítése egy igazi mérnöki feladat.
A válasz, hogy hermetikusan zárt térben, robotok fogják szétdarabolni, és szállítható méretre vágva,
elhelyezésre kerül a nagyaktivitású hulladéktározóba.
További kérdés volt, hogy mi történik azokkal a munkavállalókkal, akik az erőműben dolgoztak és
megszűnt a munkahelyük?
Válasz, hogy átképzésen vettek részt, illetve a megépülő újabb atomerőműben folytathatják a munkát. Az
erőmű közelében több nagyvállalat telepedett le, melyek kapcsolatban álltak az erőművel. A megszűnést
követően átálltak más jellegű munkára, melyben foglalkoztatják a munkavállalókat.
Fontos kérdés, hogy az erőmű vezetése milyen kapcsolatot tart fenn a lakossággal, hogyan működik az
információ áramoltatás?
Mennyire kerül bevonásra a civil társadalom a döntések előkészítésében, illetve végezhetnek e kontrolt?
Működik e társadalmi tanács az erőmű közvetlen közelében? Ilyen és hasonló kérdések hangzottak el,
melyre választ kaptunk.
Az idei közmeghallgatásnak, illetve falugyűlésnek egyik napirendi pontja lesz a látottak és hallottak
ismertetése.
Közvélemény-kutatás!
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kommunikációs osztálya megbízásából újra lakossági felmérés
történik az NYMTIT tagtelepüléseken, hasonlóan a két évvel ezelőttihez.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy fogadják a kérdezőbiztosokat, és válaszoljanak a feltett kérdésekre. A
kérdezőbiztosok megbízólevéllel rendelkeznek, mellyel igazolják magukat, illetve be kell jelentkezniük
az önkormányzatokhoz.
Településünkön a „Rólunk Szól” havonta megjelenő újságból, illetve a közmeghallgatáson, a
falugyűlésen és a Road Show-on informálódhatnak a lakosok.
Az idei esztendőben május 8.-án volt megtartva a Road Show.
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Közfoglalkoztatás!
Az idei esztendőben kettő programot vállalt az önkormányzatunk.
Mezőgazdasági Földút program:
Folytatódik a tavaly megkezdett szőlőhegyi út kövezése. Nagy segítséget jelent a mezőgazdasággal
foglalkozó őstermelőknek, földtulajdonosoknak, kiskerttulajdonosoknak, erdészeti tevékenységet
végzőknek. Rossz időben is tudnak közlekedni az úton, végezhetik a feladatokat. A program 2019.02.28.ig tart, mely időszakban befejeződik a program. Amellett, hogy komoly segítséget jelent a településnek,
bért kapnak a közfoglalkoztatottak.
Mezőgazdasági program:
Ebben
a
programban
kiskerti
növényeket
termesztettünk. A fóliasátrakban paradicsomot,
paprikát palántáztunk, mely termőre fordult.
Helyi rendelettel szabályozva a lakosság körében,
kiosztásra kerül a termés. Az érés folyamatos, ezért
több alkalommal kapják meg a rászorultak. Eddig
minden jogosult igénylő 7 kg paradicsomot összesen
420 kg, és 1 kg, paprikát, összesen 60 kg-ot kapott.
A szabadföldi termésből a hagyma sajnos
kárt szenvedett, mert egy szarvascsorda
átszakítva a kerítést egy éjszaka alatt tönkretette a
hagymát. Lerágták a szárát és kikaparták a
termést. Ilyen eset még nem volt, ezért
jegyzőkönyveztük és fényképekkel dokumentáltuk a történteket. Belterületi ingatlan miatt nem
lőhetőek a vadak. Próbáltuk megvédeni a termést,
de lehetetlennek tűnt. A burgonya még a földben
van, remélhetőleg nem kerül hasonló sorsra. A
kiosztás folytatódik!
Temetői fejlesztés!
Elkészült a temetőnkben a térköves járda, melyet a
Hetvehelyi Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
Építőipari részlege épített. A feladat nem volt
egyszerű, mert a magas szintkülönbség és a sírok
közelsége miatt nem lehetett folyamatos lépcső
kialakítással haladni. A beruházásra forrást nyert az
önkormányzat, mely tartalmazta a ravatalozó belső
felújítását, illetve festését is.
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Mindannyiunk kedvenc nótája volt! a „lakodalom van a mi utcánkban”
Ezzel a bevezetővel újra visszatértünk 25 évvel ezelőtti helyszínre, a kultúrházba. Egy kedves ötlettel
vezérelve, településünk egyik ifjú férfiúja a 10. házassági évfordulóját ünnepelte a kultúrházban, ahol oly
sok lakodalom volt megtartva a múltban. Olyan ügyesen megszervezte az ünnepet, hogy az ifjú ara
semmit sem sejtve érkezett a sokadalomba. Számunkra kétszeresen öröm volt az ünnep!
Egyik, hogy a raktárnak használt épület újra azt a funkciót tölti be, mely oly sok szép emléket adott a
falunk mindenkori fiataljainak számára. Második, hogy egy kellemes ünneppel lett felavatva újra az
épület.
Kedves pár!
Legyen számotokra örökös emlék e szép nap, és kísérje boldogság az életeteket!
IV. Hetvehelyi Kupa!
Megrendezésre került a IV. Hetvehelyi OB 2 –es Távlovas és távhajtó verseny.
A versenyre 33 lóval jelentkeztek, melyben helyi érdekeltség is volt. Takács Viktor hajtó, valamint
segédhajtójaként Takács Viktorné Timi, is részt vettek a versenyen. A kiélezett versenyen kiváló
eredménnyel, a III. helyet szerezték meg 40 km-en, csupán 4 mp különbséggel lemaradva a II. helytől.
Gratulálunk a szép eredményhez!!!
A verseny népszerűségét jelenti, hogy Salgótarjánból is voltak versenyzők. Természetesen már előző
napon is több helyszínről érkeztek lovakkal, akik Hetvehelyen voltak elszállásolva.
A verseny szervezője, egyben versenyzője is Takács Viktor volt, akinek köszönetét tolmácsolom
mindazok felé, akik segítették a verseny szervezését, és lebonyolítását.
Köszönet mondunk a Rendőrségnek, Polgárőröknek, a Szponzoroknak, és a lelkes kis csapatnak, akik
nélkül nem lett volna ilyen színvonalas a verseny.
Külön köszönet illeti a szponzoráló asszonyokat, akik 600 palacsintával, egy kedves vállalkozó 35 kg
mangalica hússal támogatta a versenyt, valamint kolbászokat készített, mely kemencében lett megsütve.
Köszönet illet mindenkit, akik bármily módon hozzájárultak a verseny megrendezéséhez, munkájukkal
örömet szereztek másoknak.
Köszönjük a versenybíróknak, az állatorvosoknak, a segítőiknek, hogy szakmai tudásukkal támogatták a
versenyt, valamint akik videóra vették a nap eseményét.
A településünknek kiváló reklámot jelent a rendezvény, melyet az ország különböző pontjairól érkező
versenyzők továbbadják!

Wágner Antal polgármester
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. július.
Bakonya:
Megtörtént a Bakonya - Kővágótöttös közötti út szélesítése, hamarosan aszfalt burkolatot is kap.
Augusztus 18-án buszos kirándulást szervez az önkormányzat Csokonyavisontára.
Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt az általános és középiskolai tanulók részére, melynek
kifizetése augusztus közepéig megtörténik.
Boda:
A falu készül a közfoglalkoztatásban művelt fűszer- és gyógynövénykert termésének betakarítására. Idén
mályvát termesztettünk. Emellett zajlanak a hagyományos faluszépítő munkák. Sajnálatos módon
általános tapasztalat, hogy a fejlesztések előrehaladását gyakran akadályozza az anyag- illetőleg
szakemberhiány.
Bükkösd
A térségi gazdasági környezet fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére szánt keretből helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztésére 17 projekt kapott állami támogatást. A gazdaságfejlesztést célzó program
keretében Bükkösdön 15 árusítóhellyel rendelkezdő fedett teret és szociális boltot létesítenek, így rossz
időjárási körülmények között is zavartalan lehet az értékesítés.
Cserdi:
Zajlik a karbantartási munka a településen, a műemlék járdák felújítása festése történik, családoknál tető,
kémény, járdajavítás.
A fólia sátrakban folyamatosan zajlanak a növénytermesztési munkálatok
Szőlőhegyen és az önkormányzat területeken a parlagfű mentesítés történik.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, sajnos a vihar sok kárt okozott.
A hosszú távú programunkat ismét elindítottuk 07.01-12.31 2 fővel.
Diákmunkára is volt lehetőség a két hónapra 3 főt alkalmaztunk,4 órában dolgozhattak.
Az önkormányzati épület együttes felújításánál tartanak a munkálatok, a csomagoló mögött elkészült a
féltető, előtte pedig térkövezve lett.
A temetőben a ravatalozó előtti rész betonozták.
Helesfa.
Településünk július 21-én 45 fővel kirándult Mórahalomra- mindenki jól érezte magát. A lakosságot
felhívással értesítettük a jövő héten kezdődő NYMTIT közvélemény-kutatásról.
Hetvehely:
A kis összegű pályázat kategóriában, a Képviselő-testület döntése értelmében a kapott forrást, a
temetőben térköves járda építésére, valamint a ravatalozó belső felújítására fordította.
Elkészült az Óvoda nyári festése, melyben a csoportszoba, előtér, mosdó, iroda kapott új színt.
Hetvehely község polgármestere részt vett a NYMTIT által szervezett utazáson, melynek célja volt a
GMF konferencián való részvétel Angliában Glouchesterben. Az NDA Stekeholder Summit konferencián
hasznos információkat kaptunk egy atomerőmű bontásáról, kiégett fűtőelemek tárolásáról, lakossági
kapcsolattartásról.
Kővágótöttös:
Hét fő foglalkoztatásával folytatódott a hosszú távú közmunkaprogram
A tájház felújítása a tervekhez képest halad, mely a NYMTIT társulási támogatásból valósul meg.
Alpolgármesterünk Kosztolányi Dezsőné utazott az Angliai szakmai útra Bristolba, ahol a NYMTIT
társulás tagjai az NDA Stakeholder Summit két napos konferenciáján vettek részt.
A falufejlesztő egyesület két napos kirándulást szervezett Igalba.
A RNÖ 2018.07.21.-én Roma Családi Napot tartott, ahol a gyerekeknek légvár, trambulin állt
rendelkezésre, valamint mindenkit vendégül láttak egy tányér babgulyásra.
Július 28-án strandos kirándulást szervezett az RNÖ Zalaegerszegre.
Kővágószőlős:
Július elején szakmai úton Angliában, Bristolban, az NDA Stakeholder Summit két napos konferenciáján
vettünk részt az NYMTIT társulás tagjaként.
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Július 1-től folytatódik a hosszú távú közmunka program, ennek keretében továbbra is 9 fő
foglalkoztatásával végezzük a településünkön a zöldterület karbantartását és a parlagfű irtást.
Önkormányzati támogatással a Buzás Andor Művelődési Házban nyári gyermektábort szerveztünk az
óvodás és alsó tagozatos iskolások részére.
Augusztus elején megkezdődik templomunk orgonájának karbantartása, a munka megvalósulásához
jelentős forrással járult hozzá az Önkormányzat. Augusztusban az Államalapítás ünnepén szeretnénk egy
ünnepi koncert keretében bemutatni a megújult hangszert.
Augusztus 20.-án tartjuk a falunapunkat, melyre szeretettel invitálunk, várunk minden érdeklődőt az
NYMTIT tagtelepüléseiről is.

Köszönet

Okorvölgy Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága gyermekünk

Ferenczi István

Grunda Erzsébet

hozzátartozóinak.

temetésén részt vettek és fájdalmunkat

Nyugodjon békében!

bármilyen módon enyhíteni igyekeztek.
a gyászoló család

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatom a nénikkel és bácsikkal, hogy
megérkeztem.

Bíró Bálint

Mi történt az iskolában?
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Július 9-13. 32 tanulóval és 3 pedagógussal idén is szerveztünk Erzsébet Napközis Tábort. Napi
négyszeri bőséges étkezést kaptak a tanulók, s öt napon keresztül tartalmas, szervezett programokkal
tölthették el az időt az iskolában nagy segítséget nyújtva ezzel a dolgozó
szülőknek a gyermekek nyári szünidei felügyeletében. Felsorolni is nehéz a
sok programot, így csak címszavakban: voltak kreatív-, ügyességi-, sport-,
iskolaszépítő-, képességfejlesztő-, és kulturális programok, de sok-sok
játék, társasozás, filmezés is belefért. A hetet az elmaradhatatlan táborzáró
teadélután zárta. A sok élmény mellett a gyerekek kézzelfogható
emlékekkel is gazdagodtak: ajándékpólókkal, karkötőkkel, névre szóló
bögrékkel, csillámtetkókkal, nyakláncokkal gazdagodtak a hét folyamán.
De volt itt kerékpáros ügyességi- és csocsóbajnokság is, kisebb túrázás, és
egy egész napos pécsi kirándulás a Zsolnay negyedbe McDonaldos ebéddel fűszerezve.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

2018. július 28.-án került megrendezésre a
IV. Hetvehelyi OB 2 –es Távlovas és távhajtó
verseny. Ezt megelőző estére, a vendégek
fogadására önkormányzatunk vállalta a
kolbász megsütését. A vacsorához szükséges
alapanyagot Gaál Tamás ajánlotta fel.
Augusztus 18-án 1700 órai kezdettel rendezi meg a Szentlőrinci Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szentlőrincen a Művelődési Központban a Stimmungsparadet, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várnak. Utazás egyénileg.
Strauszné Hell Magdolna elnök

Családi Nap Hetvehely
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Családi Napot tartottunk augusztus 4.-én a sportpályán az EFOP-1.5.3-16-2017-00100
„HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban”
pályázat keretében. A programok színes palettája várta a családokat – többek közt gyermekszínházi
előadást, mazsorett bemutatót, hastáncot, western táncot is láthattak a résztvevők. A zenés
gyermekszínház „Állati fejtörő” című előadásán a gyerekek is aktívan, alkotó módon vehettek részt. Az
igényes, színvonalas, szórakoztató műsoron híres magyar költők és írók meséi, versei elevenedtek meg
megzenésített formában, díszletek és kellékek segítségével. Délelőtt folyamán fellépett a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Dalköre, illetve az Általános Iskola Mazsorett csoportja is. Délutáni
programunk első fellépője Noksa és Deon SECRET ROOM volt, akik nagy sikert arattak. Őket követte a
Suhancok együttes. Mulatós dalaikkal jó hangulatot teremtve a közönség táncra perdült. A Hanife
hastánccsoport tagjai fellépő ruhájukkal már a műsorszámuk kezdése előtt ámulatba ejtették az
embereket. Keleti hangulatú délutánt varázsolva a vendégeknek, emlékezetessé téve az összejövetelt,
mindenki csodálattal figyelte színvonalas fellépésüket. A rendezvény záró programjaként egy vérbeli
western mulatságot varázsoltak a színpadra a Timeless Linedance Country Club tagjai. A gyermekek a
rendezvény ideje alatt körhintázhattak, légvárazhattak. Az egészségsátorban a szülők tájékoztatást
kaphattak a gyermekkori balesetekről és elsősegélynyújtásukról. A rendezvényt támogató projekt mentora
által munkaerőpiaci tanácsadásra és információnyújtásra is lehetőség volt. Munkánkat önkéntesek és
polgárőrök is segítették, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni! Rendezvény megtartását pályázati
forráson felül Hetvehely Község Önkormányzata is támogatta, melyet köszönünk!

Lóki Károlyné közösségszervező
Takács Viktorné ifjúsági referens

Okorvölgy Község Önkormányzat hírei
A közmunka program a terveknek megfelelően alakul. A hagyma kiosztásra került. A kedvezőtlen
időjárás miatt sajnos a termés mennyisége elmaradt a várttól.
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Augusztus 18-án Családi napot tartunk az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR –
Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” pályázat keretében, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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