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Önkormányzati hírek
„ Humán Reaktor” projekt
Az összefogás szép példája volt az augusztus 4.-én megtartott ünnepség, a „Humán Reaktor” projekt
kivitelezése. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal tagtelepülései Szentlőrinci gesztorsággal egy
pályázatot nyújtottak be a Széchenyi program keretében. A döntéshozók 240 millió Ft támogatásban
részesítették, melyben oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, foglalkoztatási, és humán témakörök
valósulnak meg. A projekt egyik legfontosabb feladata, hogy a településeken élő családokat közelebb
hozza egymáshoz egy kedvezőbb életforma reményében.
Természetesen ezt szervezni kell, melyhez segítséget nyújt a projekt, mely keretében megtalálhatóak, a
mentorok, ifjúsági referensek, közösségszervezők. Az Ő feladatuk, hogy a településeken programokat
készítsenek, építsék a közösséget.
A teljes projekt kivitelezése két év alatt valósul meg, melynek első nagyobb állomása volt az augusztus
eleji ünnepség. Ebben részt vettek a nemzetiségi önkormányzatok, települési önkormányzat, vállalkozók,
Szociális szövetkezet, önzetlen segítők, akik vállalták, hogy főznek a vendégeknek, illetve
meghívottaknak. Remek programokat szerveztek a gyerekeknek, a felnőtteknek, melyben mindenki
megtalálhatta a számára érdekes eseményeket. A helyi Német Dalkör német és magyar dalokat adott elő,
az iskolás gyermekek mazsorettet táncoltak. Nagy sikert aratott „Noksa”, akinek helyi kötödése van.
A következő program szeptember 15.-én lesz, amikor „Egészség és Sport Nap” kerül megrendezésre.
A program szervezői mindenkit szeretettel várnak, kellemes időtöltést ígérve!
Köszönjük az elmúlt öt évet!
Településünk egyik kellemes színfoltja volt az Ögyél még Kft által működtetett konyha, étterem. Az
óvodás, iskolás gyermekeink, valamint a szociális étkezők a Szolgáltatóházban megszálló vendégek a
településünk lakói, és a betérő étkezők kellemes kiszolgálásban részesültek, és finom ételeket
rendelhettek.
Sok rendezvényre főztek, kellemessé téve az együttlétet, ünnepünket.
Sajnos az utóbbi időkben egyre több nehézséggel szembesültek a gyermekétkeztetés területén. A
jogszabályi változások szigorításával, egyre nehezebb helyzetbe hozzák a konyhákat, a közétkeztetést.
Mindezek a nehézségek vezettek oda, hogy a vállalkozás befejezi a tevékenységét.
Mindannyiunk nevében köszönjük az elmúlt öt év munkáját! Sajnálattal vesszük a döntést, de megértjük!
Sok sikert, kitartást kívánunk a jövőben az Ögyél még Kft vezetésének, dolgozóinak!
A Képviselő- testület döntése értelmében önkormányzatunk, Bükkösdről rendelte meg az intézményi
gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetést december 31.-ig.
A konyha étterem működtetése meghirdetésre kerül a vállalkozások számára, illetve újabb döntést
igényel, ha az önkormányzat kívánja működtetni.
Wágner Antal polgármester
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. augusztus.
Bakonya:
Augusztus 18-án 70 fővel látogattunk el Csokonyavisontára.
Elkészült a 200 m-es útszakasz Kővágótöttös felől, a műszaki átadás az augusztus utolsó hétében várható.
A képviselő testület döntése alapján, mint minden évben, idén is beiskolázási támogatással segítette az
önkormányzat a családokat. A támogatásból az iskoláskorú iskolás gyermekek részesültek 18 éves korig.
Boda:
Megkezdődtek a szeptember 15.- én Bodán megrendezésre kerülő szüreti fesztivál előkészületei.
Zajlik a Bodai paprika szüret. Leszedés tisztítás után a dolgozók felfűzik. Szárítás után kerül őrlésre és
értékesítésre!
Bükkösd
Augusztus végén, szeptember közepén megújulnak a település játszóterei. A Templom térre és a Petőfi
utcába vadonatúj játszótéri játékok, kerti padok, szeméttárolók kerülnek mintegy 5 millió forint értékbe,
az új létesítményekkel felszerelt két játszótér mellett felújításra kerül a Harsfa utcai játszótér is.
Cserdi:
A VisFontis alapítvány támogatja az általános iskolai tanulók évkezdését. A fólia sátrakban folyamatosan
zajlanak a növénytermesztési munkálatok. Szőlőhegyen és az önkormányzat területeken a
parlagfűmentesítés történik
Cserkút:
Az augusztus 20-i kenyérünnepen került átadásra a Cserkútért díj. Cserkút község Képviselő testülete
2018-ban a díjat Béres Imrének a cserkúti Önkormányzat dolgozójának adta át, elismerve ezzel, a több
mint 20 éve a közösségért, a faluért, az itt lakókért végzett munkáját.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban. Diákmunkára is volt 1 fő, aki 4
órában dolgozhatott. Az önkormányzati épület együttes felújításánál folytatódtak a munkálatok.
Szeptember 8-án tartanánk Családi napi rendezvényünket.
Helesfa.
Augusztus 11-én tartottuk családi délutánunkat a sportpályán, mely sikeres volt.
Településünk augusztus 19-én részt vett a Szentlőrinci Paraszti Játékok rendezvényen, ahol a versenyben
2. helyezést ért el. Lezajlott községünkben a közvélemény-kutatás, mely 84 családot érintett.
Hetvehely:
Augusztus 4.-én nagyszabású ünnepséget tartott a település. Rendezvényünk a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal hét település által elnyert "Humán reaktor" projekt keretében valósult meg. Az
ünnepség fő üzenete, hogy a családokat, az embereket közelebb hozza egymáshoz. Ezen belül a projekt
tartalmaz közbiztonsági fejlesztéseket, egészségügyi, oktatási, és humán erőforrási programokat. Az
elnyert támogatás 100%-os finanszírozású, melynek összege meghaladja a 240 millió Ft értéket.
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Napjainkban készül a településünkön az RHK Kft által szervezett lakossági felmérés, illetve
közvélemény-kutatás. A kétévente történő felmérés a Mecsekben történő Nagyaktivitású hulladékok
elhelyezése témakörének ismeretét hivatott szolgálni a lakosság körében. A felmérés eredményét, az
értékelés után ismertetjük a településünk polgáraival.
Szeptember első heteiben kezdődik az Orvosi rendelő felújítása, mely beruházás értéke meghaladja a 23
millió Ft összeget. Beruházás a Széchenyi program keretében valósul meg.
Kővágótöttös:
Augusztus 7-i testületi ülésen, döntött a testület a beiskolázási támogatásokról, általános iskolás alsó
tagozatosok 10 000.-, felső tagozatosok 14 000.- , középiskolások 16 000.-, és a felsőfokú képzésre járók
20 000.- Ft támogatásban részesülnek. Az ülésen szó volt NYMTIT tagtelepüléseként kapott
támogatásból épülő tájház munkálatairól, valamint a szeptemberben tartandó Tájoló Nap pénteki
gyermekvetélkedőjéről, mely az idei évben településünkön kerül megrendezésre.
Augusztus 10-12-ig a Falufejlesztő Egyesület vezetője Tiegelmann Józsefné és képviselőnk Tiegelmann
József részt vett a Cserkúton megrendezett első horgásztáborban, rendezőként segítették a rendezvényt.
Községünket egy diák Bogdán Laci képviselte.
Az RHK Kft. megbízásából a Kutatópont Kft. munkatársai megkezdték a kérdőíves kutatást a lakosság
körében.
AZ RNŐ 08.18-án strandos kirándulást szervezett Kaposvárra. A kultúrházban minden kedden
hagyományőrző táncoktatáson vehetnek részt a fiatalok, melyet a RNÖ szervez.
A Falufejlesztő Egyesület 08.24-én az idei évben is leveleket helyez el a közösségi ház parkjában lévő
"Életfán" az újszülöttek tiszteletére, helyi iskolások köszöntik verseikkel a négy babát és családjukat.
Szeptember 8-án kerül sor a szüreti mulatságra és a "Gondozott virágos porta" díjainak átadására.
Kővágószőlős:
Továbbra is 9 fővel végezzük településünkön a közmunka program keretében a zöldterület karbantartását,
parlagfű irtását.
A Munkaügyi Központ által biztosított nyári diákmunka lehetőség keretében 1 fő vett részt augusztus 121 között.
Beiskolázási támogatásról döntött a képviselő testület, melynek összege gyermekenként 10.000 Ft. Azok
a családok részesültek ebben a támogatásban, akik településünk lakói és a helybeli, kővágószőlősi iskola
tanulói. A támogatás összegét a családok a megfelelő iratok bemutatásával már átvehették a hivatalban.
Az MLSZ „Telephely korszerűsítési program” benyújtott pályázat keretében mintegy 230 m kerítés épül a
sportpálya körül és egy DERBY 19RC labdarúgó eredményjelző berendezés kerül felszerelésre.
A fejlesztés megvalósítása várhatóan még 2018-ban megtörténik.
A falusi játszóterek felújításáról döntött a képviselő testület, zajlanak az előkészületek, felmérések.
A Sportpark pályázat nyerteseként a Sportpark létesítmény az Újtelepen lesz kialakítva.
Finnországi testvértelepülésünkről, Rautióból augusztus 15-22-között 8 fő vendéget fogadtunk. Az
Önkormányzat és a Civil Szervezetek különböző programokkal kedveskedtek a vendégek
szórakoztatásáról. Különböző magyaros ételekkel kínáltuk, láttuk vendégül őket. Az augusztus 20-i
rendezvénysorozaton Hopp Pál Péter országgyűlési képviselővel is találkoztak, beszélgetést folytattak a
képviselő úrral.
Augusztus 20.-án tartottuk meg a falunapunkat, színes izgalmas programokkal, főzőversennyel,
sztárvendégekkel vártuk a gyerek és a felnőtt látogatókat is. Mindenki talált kedvére való programot. Az
estét tűzijáték és koncert zárta.
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Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!!! Aki szeretné a kangoot kipróbálni, kérjük, hozzon
magával hosszú szárú zoknit.
Lóki Károlyné
Takács Viktorné
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Okorvölgy Község Önkormányzat hírei
A közmunka program a terveknek megfelelően alakul. A beadott kérelmek alapján szociális
rászorultság szerint 23 kg burgonya került kiosztásra. A kedvezőtlen időjárás miatt sajnos a termés
mennyisége elmaradt a várttól.
Szeptember 29-én Egészség és Sport 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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Mi történt az iskolában?
Augusztus 6-10. Idei második Erzsébet Napközis
Táborunkat 35 tanulóval és 4 pedagógussal
szerveztük. Az elmaradhatatlan napi négyszeri
étkezés szinte csak pihenőidőnek számított a sok-sok
szervezett, vagy a tanulók által rögtönzött program
között. A héten a szokatlanul nagy meleg miatt
zömmel fedett területekre szerveztünk időtöltést, egy
napot azonban kirándultunk a pécsi Mecsextrémparkba. Ez a program volt a tanulók számára a
legemlékezetesebb, mert korlátlan eszközhasználatra
jogosító jegyeikkel kedvükre élménygyűjthettek a
Mecsek hűs fáinak oltalma alatt.
A többi napon sem unatkoztak egy percig sem: a már megszokott és kötelezőn előírt közösségépítő-,
kompetenciafejlesztő-, sport-, iskolaszépítő-, környezeti nevelési- és kreatív foglalkozások váltogatták
egymást. S ezek mellett gyakran kaptak lehetőséget szabadprogram keretében sportolni, társasozni,
játszani. Látványos hazavihető ajándékok készültek, hogy néhány kézzel fogható emlékük is legyen.
Remélhetőleg tartalmasan telt a szünidő e hete is számukra.
Augusztus 19-24. Balatoni Erzsébet Táborban
nyaraltak 5. 6. osztályosaink. A káprázatos
augusztusi melegben dúskálhattak a jobbnál-jobb
programban:
szárazföldi
kalandpark,
vízi
kalandpark, laser-harc, sárkány hajózás, sétahajózás
és délelőtt-délután fürdés. A rengeteg élmény mellett
fiaink megnyerték a tábori foci bajnokságot, Balázs
Gergő a bajnokság legjobb kapusa, Gömöri András
gólkirály lett. Aranylábú fiaink személyesen
faggathatták Torghelle Sándort a sikerhez vezető
útról és együtt sportolhattak vele. A hét folyamán
rengeteget fejlődött szociális kompetenciájuk és
egymás iránti toleranciájuk. A rengeteg program
mellett nem volt idő sokat fotózni, de szerencsére
azért készült néhány kép is.

Szeptember 2. A bizonytalan időjárási
körülmények miatt a hagyományoktól eltérően
az idei Tanévnyitó Ünnepségünkre a
Sportcsarnokban került sor. A szokott módon az
elsősök
mindannyian
készültek
néhány
versszakkal, Erős Andrea intézményvezető
ünnepi beszédet tartott, majd az ötödikesek
adtak kis műsort. Andi néni néhány fontos
tanévkezdő információ után hivatalosan is
megnyitotta a 2018/2019-es tanévet.

SZENTKATALIN Község Önkormányzat hírei
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2018 nyarán három rendezvényt tartott az
önkormányzat. Június 23-án a Csorba Győző Megyei
Könyvtár támogatásával augusztus 4-én és 25-én
pedig "EFOP 1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú
"HUMÁNREAKTOR - szellemi erőforrás-fejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban" projekt
támogatásával. Ezeken a rendezvényeken lehetett
ugráló várazni, mobil mászófalon ügyességünket
felmérni, gokartozni, íjjal célba lőni, pinpongozni,
csocsózni s gyalogtúrán részt venni. Fellépők is
szórakoztatták a megjelenteket, többek között Götz
Attila és Studenbek Katalin a Pécsi Nemzeti Színház
tagja, Holló együttes, Belfegor együttes, Misina
néptáncegyüttes, Triál Duó Biciklis akrobatikus
csoport.
Szeretnénk köszönetet mondani a szentlőrinci védőnőknek, Szentgyörgyi Tündének és Szabó Andreának,
hogy eljöttek és egészségfelmérést (vércukor- és vérnyomásmérést, testzsír indexszámítást) végezni a
lakosság körében, azok közt, akik részt vettek az augusztus 25-i egészség- és sportnapunkon. S szeretnék
azoknak a személyeknek is köszönetet mondani, aki részt vettek a rendezvények létrehozásában s
lebonyolításában.
Rendezvényeink családias, békés hangulatban zajlottak le.
Ezen időszakban több beruházás is elkészült Szentkatalin területén. Ilyen a Falufórum bővítése, az előtte
levő területen egy 6,5 m x 7 m-es tükörbetonnal, a 045 hrsz.-ú belterületi út és mellette levő árokszakasz
karbantartása, 353 hrsz.-ú önkormányzati területen áteresz és vízelvezető árkok készíttetése,
Képespusztára vezető út alsó szakaszának teljes karbantartása és árokkal való ellátása. Ehhez szeretném
felhívni a lakosság figyelmét, hogy ezen út megvédése érdekében 3,5 t korlátozó tábla fog kihelyezésre
kerülni, s az engedély kiadása esős, felázott talaj esetében nem lesz kiadva.
Varga Éva polgármester

Tájékoztató
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. október 16-án, (kedd) a Dél-Kom Nonprofit Kft. Hetvehely község
területén LOMTALANÍTÁST tart.
Kérem Önöket, hogy a lomtalanításra szánt holmikat a házuk elé az útpadkára készítsék ki, reggel 6 óráig
úgy, hogy a szabad közlekedést a kitett holmik ne gátolják, szóródó anyagok a tisztaság megóvása
érdekében dobozban, vagy zsákban kerüljenek kihelyezésre.
A lomtalanítás során a Dél-Kom Kft. építési törmeléket, zöldhulladékot, állati tetemet, veszélyes
hulladékokat (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok stb.), elektronikai
hulladékot (TV, hűtőszekrény, stb.) nem szállít el!
Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zarándokútra került sor 2018. szeptember 8-án
Máriabesnyőn. A szentmise után a Német Dalkör tagjai 2 egyházi éneket adtak elő a templomban. Ebéd
után a Grassalkovich kastélyt tekintettük meg.

Strauszné Hell Magdolna elnök

Bajnoki mérkőzés forduló I.
Hetvehely-Szabadszentkirály
6-1 /3-0/
Hetvehely:
Gulyás
Orsós R., Deverdics, Berkes M., Kardos
Bogdán P., Bogdán V., Vincze, Ostrosics
Bogdán A., Kempf
Gólszerző: Ostrosics /2/, Orsós R., Berkes
M., Kiss, Horváth
Csere: Kempf h. Till, Bogdán P. h. Kiss,
Deverdics h. Berkes Z., Ostrosics h. Horváth,
Bogdán A. h. Mihály, Kardos h. Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés II. forduló
Gyód-Hetvehely
2-1 /0-0/
Hetvehely:
Gulyás
Orsós R., Berkes M., Kardos, Orsós J.
Bogdán P., Bogdán V., Kiss, Vincze,
Ostrosics, Kempf
Gólszerző: Berkes M.
Csere: Otrosics h. Horváth, Kardos h.
Bogdán A., Kiss h. Mihály
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