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Önkormányzati hírek
XVIII. „Lobbi parti” Szentlőrincen
Hagyománnyá alakult rendezvény, lehetőséget biztosít a településvezetők számára, hogy lobbizzanak a
céljaik megvalósítására. Ezen a napon politikusok, hivatalvezetők, polgármesterek, cégvezetők
találkoznak, akik kötetlen formában beszélhetik meg a problémáikat. Kérhetnek segítséget egymástól,
informálódhat, vagy akár cégeknél hatóságoknál személycseréket követően ismerkedhetnek.
Tájoló nap!
Az idei „Tájoló nap” a kialakult szokásoknak megfelelően Bodán került megrendezésre. Az idei
rendezvény a XV. volt, melyen kiváló szakemberek előadásán ismerhettük meg a Mecsekben folyó
kutatási munkákat, eredményeket. Kovács Győző Boda polgármestere az NYMTIT elnöke köszöntötte a
jelenlévőket és kiemelte, hogy hat település hozta létre a szövetséget, mely napjainkra már tizenegy tagra
bővült. Dr Kereki Ferenc az RHK Kft ügyvezető igazgatója beszámolt az elmúlt esztendő eredményeiről,
és vázolta a következő évek feladatait. Honti Gabriella az RHK Kft. kommunikációs vezetője beszámolt a
lakossági felmérés eredményeiről. Kelenfiné Barics Rita az Ellenőrző bizottság tagja beszámolt az elmúlt
esztendő ellenőrzéseiről, annak eredményeiről. Az ünnepség közös ebéddel zárult.
Orvosi Rendelő felújítás!
Megkezdődtek a kivitelezési munkák az épületen.
A Képviselő-testületi ülésen kiválasztásra került a kivitelező, akivel az önkormányzat szerződést kötött.
Megállapodás született a műszaki ellenőrrel is, aki leköveti a beruházást.
Fővállalkozó a Mihalek Kft. lett, aki felé megtörtént az építési terület átadása.
Az épületben lesz az orvosi rendelő, váró, valamint a védőnői szoba. A beruházás tető héjazat cseréjével
kezdődik, napelem kerül a tetőre, nyílászáró cseréje, új vízhálózat lesz kiépítve, villamos felújítás,
valamint fűtés átépítés valósul meg. Az épületre 10 cm-es szigetelés kerül, és új színt kap. Várható
befejezés 2019.03.31.
„Idősek napja”
Szeptember 22.-én került megrendezésre a hagyományos „Idősek
napja”. Az ünnepséget Kelenfiné Barics Rita nyitotta meg, melyben
köszöntötte a jelenlévőket. Iskolás gyermekeink műsorával
folytatódott, melyben az idősebb nemzedéket köszöntötték. Az
előadás folytatásaként Ifj. Grunda János képviselő úr kedves
szavakkal méltatta az időseket, akik megalapozták a falunk jövőjét. A
köszöntőt követően Wágner Antal polgármester üdvözölte a
vendégeket, és Magyarország Miniszterelnökének jókívánságát
tolmácsolta településünk szépkorú hölgyeinek, Geiszkopf Antalné,
valamint Ladányi Józsefnének. Az oklevél és virágcsokor csak jelkép
a tiszteletünk kifejezéséhez.
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Polgármester úr kifejtette, hogy csak munkával lehet komoly eredményeket elérni, melynek szép példája
az iskola. A munka elismeréseként jutalomba részesítette a településen kiemelkedő munkát végző
Hertenstein Józsefnét, aki a szociális intézményünkben az idősek gondozásában vette ki részét.
Polgármester úr kiemelte, hogy az iskola milyen fontos szerepet tölt be a falu életében, mely több
évtizedes kitartó munkának köszönhető.
A kiváló oktatói munkáért jutalomba részesítette Nagy Beatrix, Freiné Hergenrőder Mária, valamint
Pásztoryné Cseke Olivia tanárnőket. Ez úton is sok sikert és kitartást kívánunk az iskola vezetésének, és
pedagógusainak!
Kelenfiné Barics Rita vette át a szót, aki bejelentette, hogy egy kiváló művész következik, akinek a
felmenői között szerepel Kossuth Lajos.
Kossuth Gergő dalaival kápráztatta el a vendégeket, majd egy közös ebéddel folytatódott az ünneplés.
Folytatáshoz Markó Tóni és zenekara adta meg a hangulatot.
Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik részt vettek az ünnepség szervezésében, rendezésében, és
munkájukkal örömet szereztek a több mint, 150 fő vendégnek!
Folytatás egy év múlva, amikor már 29. alkalommal kerül megrendezésre az „Idősek Napja”!
Közfoglalkoztatási ellenőrzés volt!
A Képviselő-testület döntésének megfelelően, a Start munkaprogram keretében a szőlőhegyi út
továbbépítése volt kitűzve.
Az idei esztendőben közel 800 tonna kő került leszállításra és lett elterítve a nyomvonalon, ami helyszíni
ellenőrzés során elfogadásra került. Vannak részek, melyek még ezt követően lesznek kővel megterítve.
Sajnos az út szűke miatt az autó nem tudott beállni, ezért deponálni kellett. Természetesen folytatódik a
deponált kő terítése, ami lassúbb folyamat.
Az ellenőrzés rendben lefolyt, és mindent rendben találtak. Visszafizetési kötelezettség nem áll fenn, mert
az elszámolások határidőn belül korrekt módon lettek leadva.
Nyertes pályázat!
A Képviselő-testület konzorciumi szerződést kötött Szentkatalin község önkormányzatával a „Helyi
közutak fejlesztése, karbantartása „című VP-M07.0- külterületi utak karbantartására.
A pályázatot a döntéshozó támogathatónak ítélte, és 19.250.000 Ft beruházási érték jóváhagyásával,
nyertes pályázatnak minősítette.
A pályázat tartalmaz:
1 db DEUTZ FAHR 5105.4 traktort
1 db rézsűkaszát
1 db LEKO 2,5 vonólapot
1 db Tehnos MU 220 LW szárzúzót
1 db Jimna WC-6 ágaprítót. Konzorciumi tag eszköze.
A Támogatói okirat megérkezett, a gépek beszerzését a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
kívánja az önkormányzat megvalósítani.
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Képviselői mandátum visszaadása!
Gyenei Gergő kooptálással lett tagja a Képviselő-testületnek a 2014-2019-es ciklusban. Munkahelyi
elfoglaltsága miatt az elmúlt hónapban írásban jelezte, hogy lemond a mandátumáról.
Köszönjük az eddigi munkáját a Képviselő-testületben, és sok sikert, kitartást kívánunk az új
munkahelyén!
Ebben az esetben a törvény kimondja, hogy a választáson elért legtöbb szavazattal rendelkező jelölt lép a
helyére.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a soron következő jelölt Haupert János.
Az új jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a választási ciklus végéig elfogadja a mandátumot, vagy nem.
Egy politikai, gazdasági változáson megy át az ország, a települések. Fontos döntéseket kell hozni a
településeken, ahol nem mindegy milyen felkészültségi polgármesterek, képviselők hozzák meg a
döntéseket. A rossz döntéseknek anyagi súlyát, a település lakóinak kell megfizetni adó formájában. Nem
mindegy a pályázatok sikeressége, vagy sikertelensége. Mire használjuk a kapcsolati tőkét? és még
sorolhatnánk a fontos kérdéseket.
Eddig, hitel nélkül valósult meg a szennyvízberuházás, az ivóvízjavító program, hitel nélkül épült a
sportcsarnok, szolgáltatóház, halastó és sorolhatnánk a beruházások sokaságát. Az adók a minimum
szinten vannak, nem fizetünk a temetőért, a szemétszállításért. Megőriztük az iskolánkat, a hivatalt, az
óvodát. Létrehoztuk az Idősek Klubját, Falugondnoki Szolgálatot, stb. magas szintre emeltük a
közfoglalkoztatást. A kapcsolati tőkének köszönhetően sikeres múltra tekinthetünk vissza. A jó döntések
mögött ott volt a hivatal, az intézmények, a polgármester, a képviselő- testületek és nem utolsó sorban, a
település lakói.
Mindezt az egységes gondolkodással értük el. A következő évben, lejár az öt éves önkormányzati ciklus,
és új választások lesznek. Természetesen ez azt jelenti, hogy új polgármesterek és képviselő jelöltek
léphetnek a színre.
Itt kap újra fontos szerepet a választópolgár, akik a jelöltekből a legalkalmasabbaknak adnak bizalmat!
A leírtakat gondolatébresztőnek szántam!
Komoly döntés előtt áll a Képviselő- testület!
Mint már tájékoztattuk a lakosságot, visszaadásra került a konyha, étterem. Az újabb működési formát,
újra kell gondolni. Több alternatívát vizsgál a Képviselő-testület, melyből a településnek legkedvezőbbet
kell kiválasztani.
A közétkeztetés mellett lehetőség van az étterem működtetésére is, mert nem csak konyha és kiszolgáló
helységből áll az épület. Étterem is rendelkezésre áll, mely további lehetőséget biztosíthat vállalkozásnak,
működtetőnek!
Wágner Antal polgármester

Forgatókönyv írói oktatás, filmvágó ismeretek
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc
térségének közszolgáltatásaiban” pályázat keretében forgatókönyv írói oktatásra, filmvágó ismeretek
megszerzésére kerül sor. Összesen 12 alkalom. Heti egy alkalom személyes oktatás, másik héten online
oktatás. Korhatár: 14 év felett. Helyszín: Szentlőrinc SZIM (Szentlőrinci Ifjúsági Műhely). Oktatás
tervezett napja: szombat délelőtt 900-1300 óra között. Kezdés tervezett időpontja: 2018. november 10.
Jelentkezni lehet: Lóki Károlyné és Takács Viktornénál

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. szeptember.
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Bakonya
Szeptember 15-én szüreti felvonulás és bál volt a településen.
Szept. 22-én a bakonyai RNÖ szervezésében "Táncolj cigánylány" címmel hagyományőrző fesztivál volt
az önkormányzat udvarán.
Boda
Az Európai mobilitási Hét keretében Bodán, autómentes napot tartottak, ehhez egy utca teljes lezárására
került. Lehetőség volt a program keretében a gyermekeknek sportversenyeken részt venni, quadozni,
íjászkodni, sportolni. A sportversenyen részt vevők között a jó eredményt elérők díjazásban részesültek.
Bükkösd
A Bükkösdi Holnapjáért Egyesület 20 millió Ft értékű támogatást nyert az általános iskola udvarán lévő
melegítő- és tálalókonyha felújítására. A felújítás révén a meglévő épületrész korszerűsödik, emellett
bővülni fog egy nagyobb létszám befogadására alkalmas ebédlővel. A műszaki tervdokumentáció már
elkészült. A kivitelezésre 2019 nyarán (a tanévzárás után) kerül sor. Az iskola tanulói és dolgozói más a
2019-2020-as tanév kezdetétől használatba vehetik a tágas, korszerű létesítményt.
Cserdi
A hűtő ház tervei elkészültek közhasznú munkások befejezte a nyári munkálatokat, most a szőlőhegyi
utak takarítása következik.
Zajlanak az előkészületek a szeptember 29.-i falunapra.
Cserkút
Cserkút község az idei NyMTIT-es támogatásból azt a célt (is) tűzte ki, hogy a falunk Ny-i, első
utcájának É-i oldalán oldja meg a járdák és autóbejárók igényes megoldását, ahogy korábban az
Alkotmány utcában is tapasztalhatták.
Komoly ígéretet kaptunk a kivitelezőtől, hogy az utcán látható feladatokat időre megoldják és november
közepétől birtokba vehetik a lakók az új bejárókat.
A kivitelezővel egyetértésben igyekszünk - a kereteinkhez mérten - minden egyedi igényt is kielégíteni.
Köszönjük lakóink türelmét és a kivitelezők igyekezetét!
Dinnyeberki
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban.
Az önkormányzati épület együttes felújítása hamarosan befejeződik.
Szeptember 8-án megtartottuk családi napunkat, ami nagyon jó hangulatban telt el, finom ételek készültek
és a gyerekeknek gokard, légvár és íjászat volt.
Helesfa
Részt vettünk Bodán szeptember 15-én a NYMTIT Tájoló napi rendezvényén, mely jól sikerült.
Sportnapot tartottunk minden korosztály részére a sporttelepen 22-én.
Október 2-án háziorvosunk tart előadást, a Misszióról és az egészségügyi szűrések fontosságáról.

Hetvehely
Támogatásra alkalmasnak minősítette a döntéshozó a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatunkat,
mely erőgép beszerzési projekt. Beszerzendő erőgépek: 1 db DEUTZ FAHR 5105.4 G DT MD ECO
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erőgép, 1 db MB 170 LW rézsűkasza, 1 db LEKO 2,5 vonólap, 1db Tehnos MU 220 LW szárzúzógép,
1db Jimna WC-6 ágaprító. A teljes projekt összege 19.250.253 Ft.
A " Humánreaktor" projekt keretében Sport napot rendezett az önkormányzat, mely népszerű volt a
fiatalok körében. A remek programok egy részét a Sportcsarnokba szervezték a hatalmas hőség miatt,
ahol egyben az ebédet is elfogyaszthatták a jelenlévők. Megkezdődött az orvosi rendelő felújítása,
melynek beruházása 23.000.000 Ft összegbe kerül. Ebből megújul a rendelő, váró, tetőfedés, szigetelés,
nyílászárok cseréje. Ebben az épületben kap helyet a védőnői szolgálat is.
Kővágótöttös
Szeptember 1-én Bányásznapi megemlékezést tartottunk, helyi fiatalok műsorával, koszorúzással a
Falufejlesztő Egyesülettel közösen.
Szeptember 8-án Szüreti mulatság keretében a "Gondozott virágos porta" díjainak átadására is sor került,
ismét három ingatlan részesült az elismerésben.
Szeptember 14-én megtörtént a tájház műszaki átadása, elkészült a felújítás első szakasza.
A NYMTIT jubileumi XV. alkalommal megtartott Tájoló napi kísérő rendezvényén 11 település 44
fiatalja négyfős csapatainak tartott játékos vetélkedő falunkban került megrendezésre. E napon a Bodára
érkezett Finn testvér településük vendégei is megtisztelték a rendezvényt. A másnapi fő rendezvényen a
képviselőtestület tagjai, az RNÖ és a civil szervezet vezetője is részt vett a szakmai tájékoztatón és az azt
követő kulturális műsoron.
Kővágószőlős
Képviselő testületi határozat alapján zajlik, lassan befejeződik a Hősök terét körülölelő járda javítása és
az eddig hiányzó járdarészek megépítése.
Az új nevelési-oktatási évben új vezetőt neveztünk ki az óvoda vezetésére.
Megkezdődött az iskolai tanév. Az első osztályban 12 gyermek kezdte meg az általános iskolai
tanulmányait településünk iskolájában, az épület tantermeiben folyamatosan zajlanak a tisztasági festés
munkálatai.
A közmunka programban folyamatosan végezzük a zöldterület karbantartása, a parlagfű mentesítés ötödik
üteme szeptember 17.-21.-között zajlik.
Felső tagozatos iskolásaink 4 fős csapattal vettek részt a XV. Tájoló Nap társrendezvényén a
Kővágótöttösön szeptember 14-én megrendezett játékos-szellemi vetélkedőn.
Szeptember 15-én a jubileumi, XV. Tájoló Nap szakmai fórumán vettünk részt Bodán a Zsongorkő Baráti
Kör és a Nyugdíjas Klub képviselőivel.
Szeptember 15-én a 11. Nemzeti Vágtán, Budapesten a Hősök terén 72 település között Kővágószőlős is
képviseltette magát. A 11. előfutamban 78.05 mp-es idővel elsőnek ért célba, így a középfutamban is
rajthoz állhatott, ahol 108.22 mp-es idejével a negyedik helyen végzett Bagonyi Gergely Déva Szándék
lovával. Az indulót az önkormányzat anyagi erőforrásaival támogatta. Gratulálunk a versenyen elért
eredményért.
A Munkaügyi Központ által biztosított TOP pályázat keretében 1 fő irodai dolgozóval bővült az
önkormányzat dolgozóinak létszáma.
Örömmel tudatjuk, hogy Pécs város napján dr. Pandur József festőművész - tanár “Városháza Emlékérem
kitüntetést” kapott.

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATRÓL
A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)

~5~

Rólunk szól

2018. október

rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020 tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Tájékoztató
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. október 16-án, (kedd) a Dél-Kom Nonprofit Kft. Hetvehely község
területén LOMTALANÍTÁST tart.
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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

Áramszünet értesítő

Hálózat

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A szükséges karbantartási munkálatok elvégzésének érdekében áramszünet lesz
2018.10.15-én 800 órától várhatóan 1500 óráig.
Hetvehely Rákóczi u. 31-54, Petőfi u. 1-23, Ady u. 1-21, Kossuth u. 1. Hetvehely Hivatal, Orvosi
rendelő, Coop bolt, Kocsma, Óvoda, Konyha, Sportcsarnok, Kultúrház, Vízmű Rákóczi u., Vízmű Petőfi
u., Kifako Kft. és a szőlőhegy valamint Kán településrész teljes területén.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont
előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes), ahol az Üzemszünetek menüpontban
tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is kérhet az Ön
fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.
Kérjük, hogy aggregátort (áramfejlesztőt) csak bejelentést követően használjon a meghirdetett időszakban
áramszünet esetén! Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné az áramszünet ideje
alatt, kérjük azt jelentse be (telefonon, írásban), az áramszünet előtt 5 munkanappal ügyfélszolgálatunkon,
ahol részletes tájékoztatást kap a használat feltételeiről is.
Gallyazással kapcsolatos tájékoztató
Kérjük, hogy biztonsága érdekében előzetesen jelentse be a gallyazás, egyéb szerelési munkák tervezett
időpontját írásban az aramhalozat@eon.hu címen, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka
megkezdése előtt feszültség mentesíthessük. A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés
elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Biztonság mindenek előtt!
Előfordult már, hogy ingatlanán lévő fa ágai elérték a villamos vezetéket? Esetleg levágta azt? Nagyon
Tájékoztatás
a 2018. évi
munkaszüneti
napokáramszünet
körüli munkarend
fontos tudnia,
hogy az Ön biztonsága
érdekében
a most meghirdetett
esetén gallyazási, vagy
egyéb szerelési munkát sem szabad végezni.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkák időpontját előzetesen
átcsoportosításról
jelezze
az
aramhalozat@eon.hu
címen.
Tisztelt Lakosság!
Üzemzavari hibaelhárítás esetén minden perc számít!
A 2018.hogy
évi munkaszü
neti napok
kö rü li munkarend
tcsoportosítá
s miatt az ü gyfélfogadá
s a Hivatalban
Kérjük,
ne szereljenek
az oszlopra,
illetve ne átároljanak
a közelükben
feljutást akadályozó,
vagyaza
alá
bbiak
szerint
alakul:
szekrény megközelítését nehezítő, veszélyeztető eszközöket (pl. levágott száraz ágakat, lekaszált füvet).
A hálózat közelébe ültetett fák, bokrok is akadályt jelenthetnek a hibaelhárítás során.
a)Köszönjük,
2018. októ ha
bersegítik
12. (péntek)
8.00-12.00
– 13.00-16.00
a munkánkat a fentek
betartásával.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
b) 2018. októ ber 13. (szombat)
ü gyfélfogadá s nincs, a hivatal zá rva tart.
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 7602 Pécs, Pf. 85
aramhalozat@eon.hu
06
52/512 400
; 06 30/20/70/45 99 600
c) eon.hu
2018. november
9. (péntek)
8.00-12.00
– 13.00-16.00
d) 2018. november 10. (szombat)

ü gyfélfogadá s nincs, a hivatal zá rva tart.

e) 2018. november 30. (péntek)
f) 2018. december 1. (szombat)

8.00-12.00 – 13.00-16.00
ü gyfélfogadá s nincs, a hivatal zá rva tart.

g) 2018. december 14. (péntek)
h) 2018. december 15. (szombat)

8.00-12.00 – 13.00-16.00
ü gyfélfogadá s nincs, a hivatal zá rva tart.

Szentlő rinc, 2018. októ ber 4.
Tisztelettel:
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Értesítés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin
egész területén tartott ebekre, macskákra valamint legeltetett állatokra vonatkozóan azonnali hatállyal
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák veszettség elleni immunizálásának idejére, a 2018.
október 2-től október 23-ig terjedő időszakra. Jelzett időszakban az ebeket megkötve, zárva kell tartani és
csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat
legeltetése is.
Dr. Koralevicz Elek
járási főállatorvos

Óvodai Hírek
Szeptember hónap a beszoktatás, az új kiscsoportosok befogadásának az ideje. A 2018/2019-es
nevelési évet 4 új kiscsoportossal, összesen 23 fővel kezdtük meg. Új gyermekeink nem csak
Hetvehelyről és a hozzá tartózó településekről jönnek óvodánkba, hanem egyre szélesebb körben
tapasztaljuk, hogy érdeklődnek a szülők- óvodánk iránt- más településekről is; vannak gyermekek, akiket
Husztótról, Kovácsszénájáról, Szentlőrincről, Dinnyeberkiből járnak, de már Bükkösdről is van kis
ovisunk! Év közben is várható még 2 kisgyermek, akiknek szülei előre jelezték, hogy a Hetvehelyi
Óvodába szeretnék járatni gyermekeiket, aminek nagyon örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy ezzel
elismerik óvodai nevelőmunkánkat!
„Új év új óvó bácsi”! Új kollégánk Hómann Bence óvodapedagógus, aki Sásdról jár hozzánk -,
kíváncsian és örömmel fogadtuk, gyermekeink is hamar megszokták, hogy óvó bácsi van velünk, gyorsan
elfogadták „befogadták” Őt.
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A nyári hónapokban, a nyári takarítási szünetben megtörtént az óvoda épületének teljes nagytakarítása,
játékok, fektetők, textíliák fertőtlenítése,a konyha és a mosdó fertőtlenítő takarítása; a csoportszoba és az
iroda festése.
Az udvari játékok részben felújításra kerültek, részben javítva lettek (mászó-vár, hintaállvány,
mérleghinták, asztalok és padok) Ezeket a munkákat Kocsis Jánosnak (L. Alex apukájának) hálásan
köszönjük! Tervezzük a homokozó fakeretének felújítását, illetve fedetté tételét, - ezt Kocsis János
vállalta, hogy megtervezi és kivitelezi még az őszi hónapokban! Az udvari fajátékok festését a szülők
társadalmi munkában végezték-köszönet érte!

Sok sok vidám, élményekben bővelkedő év után,
kedves kolléganőnk - Péter Bernadet, Detti óvónéni
úgy döntött, hogy másik oviban folytatja
munkáját.A kis ovisai, a szülők és a kolléganők
nevében hálásan köszönjük a kedvességét, gyermekszeretetét, vidámságát, a vigasztaló , vagy éppen
bátorító szavakat, amit a hosszú évek (több mint két
évtized ) alatt kaptunk tőle mindannyian !
Kívánjuk, hogy az új óvodásaiddal is sok örömed
legyen!
Sok sikert az új óvodában Detti néni! Gondolj ránk
olyan szeretettel, ahogy mi is Rád; - amikor csak
időd engedi, látogass vissza hozzánk!
Scherdán Zoltánné

Mi történt az iskolában?
Szeptember 5. Ez az év is jól kezdődött az 5. és 6. osztályosainknak, akik egy pécsi kirándulás során a
Planetáriumban próbálták feledni a szeptemberi tanévkezdés traumáját. Kalandoztak a csillagos égbolton,
majd Pécs történelmi belvárosában.
Szeptember 6. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (amely Sumony községgel való együttműködési
megállapodás alapján jött létre) huszonhat diákunk (7-8. osztályosok) a Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja
közreműködésével témanap keretében a sumonyi madárgyűrűző táborba látogattak ebben a félévben is.
~9~
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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, aki "anyja" a pályázatnak, gondozója, szervezője, mozgatóereje! A
fotók tanúskodnak róla, hogy mennyire élvezték a gyerekek mindezt.
Szeptember 14. A NyMTIT és az RHK Kht.
szervezésében Kővágótöttösön rendezett XV.
Tájolónapi vetélkedőn Csonka Krisztina, Gurmai
Regina, Ivusza Brigitta és Kollár Boglárka alkotta
négy fős csapatunk képviselte iskolánkat. A 11
csapatból csak az első 3 helyezettet rangsorolták, a
többiek mindannyian negyedik helyezéssel zárták a
vetélkedők, így a mi tanulóink is. A feladatokra
kapott pontjaik alapján igen szépen helytálltak, így
panaszra semmi okunk, büszkék vagyunk rájuk és
köszönjük, hogy becsülettel helytálltak és
feláldozták szabad péntek délutánjukat az iskola
érdekében!
Szeptember 15. A NyMTIT és az RHK Kht.
szervezésében Bodán rendezett XV. Tájolónapon
Bozó Viktória, Tóth Adrián, Gubicza Dorottya és
Balázs Gergő képviselte iskolánkat. A tavalyi tanév
végén "Települési értékek gyerekszemmel" címmel
meghirdetett fotópályázaton olyan eredményesen
szerepeltek, hogy oklevéllel és értékes ajándékkal
jutalmazták munkájukat. (Az öt díjazott közül négy
hetvehelyi diák volt...) Nagyon büszkék vagyunk
rájuk és munkájukra!
Szeptember 27. Hat fős csapattal vettünk részt a Szentlőrincen megrendezett IV. Járási Atlétikai
Versenyen, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan szép eredményeket értünk el. Alsós fiúk összetett
versenyében Laufer Valentin bronz, Vincze Ádám ezüst érmet szerzett, Laudon Renátó a felsősök között
távolugrásban ezüst érmet kapott. Büszkék vagyunk a fiúkra és köszönjük helytállásukat!
Szeptember 28. Benedek Elek születésnapja a Magyar Népmese Napja. Igyekeztünk mi is felhívni
tanulóink figyelmét a mesék szépségére és fontosságára, érdeklődésüket felkelteni, így mi is
"megünnepeltük" e jeles napot. Minden felsős osztály meglátogatott egy tanórányi időre egy alsós
csoportot, s a nagyobbak felolvastak a kicsiknek, akik örömmel fogadták őket, s a meséiket.
Szeptember 28. Idén is csatlakoztunk a Magyar Diáksport Szövetség által az Európai Diáksport Napja
alkalmából életre keltett felhívásához, mely szerint a lehető legtöbb iskolást mozgassanak meg egyszerre
az országban. Legalább 120 perces sportfoglalkozás, játék
megszervezésére kérték fel a szervező tanárokat, s invitálták a tanulókat
abból a célból, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult,
közös mozgás élményét. A közös sporttevékenység egyetlen ajánlott
eleme az idei évnek megfelelő, azaz 2018 méteres diáksportnapi futótáv
teljesítése. Mi a futással kezdtünk, majd alsós-felsős bontásban élhették át a gyerekek a közös mozgás
örömét. Jól szórakoztunk, igazán, s az idő is ragyogó volt a programhoz.
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Szeptember 28. Már hagyományszerűen vettünk részt a Világ Legnagyobb Tanórája programban. Az
ENSZ 2015-en indította útjára a "Project Everyone" kampányát, amelyben a 17 megfogalmazott Globális
Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális
oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható
fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást
nyújtani, többek között a mélyszegénység elszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a
minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk védelmével. A 2018. évi tananyaga a Globális Célok
mélyebb megértését szolgálja, és helyi cselekvésre ösztönzi a diákokat, kiemelt témája az aktivitás. A
szervezőkarra ösztönzik a diákokat, hogy helyi szinten tegyenek valamit a 17 Globális Cél
valamelyikének eléréséért. Az ENSZ az iskolai programok lebonyolítását korosztályhoz igazítható
óratervekkel, animációs filmmel segíti. Mi is ezek alapján vettünk részt a projektben.
Szeptember 28. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat
keretében (amely Királyegyháza községgel való
együttműködési megállapodás alapján jött létre) hat
diákunk lovagláson, lovas oktatáson, lovas terápián
vehet részt ebben a félévben is öt alkalommal. Többek
között elsajátítják a lóval való együttműködést, a ló
ápolását, gondozását, és magát a lovaglást. Cél a
természet és az ember "együttműködése", az
egészséges életmódra nevelés, valamint mozgás-és
személyiségfejlesztés. A lovaglásnak, mint intenzív
fizikai és lelki élménynek, erős tudat- és
jellemformáló hatása is van, segíti a koncentrációt,
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek határozottá és
magabiztossá váljanak, türelemre és alázatra nevel,
fejleszti a pozitív gondolkodást.
Mozgásterápiás szempontból a lovaglás kiválóan alkalmas a kóros izomtónus szabályozására, a
mozgásérzékelés javítására, a testséma fejlődésére, az egyensúlyérzék és koordináció fejlesztésére,
valamint a fej- és a törzskontroll javítására. A programot 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" a pályázatnak,
gondozója, szervezője, mozgatóereje.
Október 1. Osztályonkénti népdalénekléssel emlékeztünk meg a Zene Világnapjáról. Szebbnél-szebb
dallamok csendültek fel, hol bátortalanul, hol magabiztosan. János bácsi rézfúvósai, Péter Barnabás,
Bartics Noémi és Grunda Kata és Schiller Viktória produkciója szépen tagolta az osztályénekléseket. A
zene összeköt, érzelmeket vált ki, energiával tölt fel. Ezt minden résztvevő megtapasztalhatta
iskolánkban.

Okorvölgy Község Önkormányzat hírei
Önkormányzatunk
pályázaton
500.000,- Ft támogatásban részesült, amit
a ravatalozó felújítására fordíthattunk, így
elkészülhetett a ravatalozó járólapozása,
csempézése, festése, valamint a temetőkertben lévő kereszt felújítása. Itt
szeretnénk megköszönni a Hetvehelyi
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Rólunk szól

2018. október

Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezetnek a gyors és precíz munkát.

Szeptember 29-én Egészség és Sport napot tartottunk neves fellépőkkel. Remek hangulatban telt a nap,
ahol gyerekek, felnőttek egyaránt találtak kedvüknek való műsort. Köszönjük mindenkinek, aki bármely
formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Majorosi Józsefné polgármester

2019-től horgász igazolvány helyett horgászkártya!!!
2019-től bevezetésre kerül a horgászkártya. A MOHOSZ a napokban közzétett egy tájékoztató anyagot arról,
hogy hogyan is történik majd a horgászkártya kiváltása, illetve felvilágosítást adott bevezetésének
szükségességéről. A tájékoztatóból kiderül, hogy a horgászkártya kiváltásával mire leszünk jogosultak, és mely
esetekben marad meg a papír alapú horgászigazolvány. A horgászkártya kiváltására a technika fejlődése, valamint
az adminisztráció egyszerűsítésének érdekében kerül sor. Maga a horgászkártya egy bankkártya méretű, QRkóddal ellátott plasztik kártya lesz. Az adatokat felhő alapú rendszereken fogják tárolni, ezzel pontos
nyilvántartást vezetve a horgászok számáról, tagsági adatairól. A horgászkártya első lépésben a személyi,
majd az egyesületi nyilvántartást támogatja, s segítségével az évi több millió horgászjegy vásárlás, a tagi
jogviszony létesítés és fenntartás is fokozatosan egyszerűsítésre kerül.
A horgászkártya kiváltása a 2019-es horgászengedély kiváltásának feltétele lesz. Kivételt képeznek majd ez alól
a gyermekek és a külföldi, nem egyesületi tag horgászok. Számukra a horgászkártya kiváltását nem tették
kötelezővé, de ha szeretnék, kiválthatják azt. A többi horgász számára azonban kötelező lesz az új
horgászokmány beszerzése. A horgászkártya ára 1732 ft + áfa, azaz 2200 forint lesz. Az érvényessége a
horgászkártya kiváltásától számított 5. naptári év január 31. napjáig tart majd. Az elő regisztráció során
kiváltott horgászokmány érvényessége pedig a horgászkártya kiváltását követő 6. naptári év január 31-e. A
MOHOSZ a horgászengedélyek árán 2019-ben nem fog emelni, és az állami horgászjegy árának emelésére sem
tesz javaslatot. 2019-re így “csak” ez a 2200 forintos többletkiadás várható, amelyet a horgászkártya kiváltása
okoz. A horgászkártyát 2018. szeptember 1-től lehet igényelni, az idei évben ez még nem kötelező. A MOHOSZ
azért, hogy ösztönözze az idei regisztrációt, nyereményjátékot indít azok között, akik szeptember 1. és
december 5-e között regisztrálnak és be is fizetik a horgászkártya kiváltásának árát. A nyereményjátékra 15
millió forintnyi nyereményösszeget biztosítanak, és összesen 100 nyertest sorsolnak. A sorsolás főnyereményei
egy személygépkocsi és egy floridai horgásztúra. A horgászkártya kiváltásának nyerteseit 2019. január 10 és 14.
között, közjegyző jelenlétében sorsolják majd ki.

Forrás: pecacsarnok.hu
A horgászkártya kiváltásával kapcsolatban keressék a Hetvehelyi Horgász Egyesület titkárát, Lóki
Károlyt!

Egészség és Sport Nap
Egészség és Sport Napot tartottunk szeptember 15.-én az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR –
Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” pályázat keretében. A 10 00 órai
megnyitót követően elkezdődött a szentlőrinci Power Freetime Center erős embereinek bemutatója. Ezután World
Jumpingot láthatott a lakosság, majd a rövid bemutató után be is kapcsolódhattak az irányított tömegsportba.
Közben megérkeztek a Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület íjászai, akik 11 00-1400 óra között a sportpályán
megmutatták az érdeklődők számára a nyílvesszők íjjal való kilövésének technikáját. Lehetőségük volt kipróbálni
az íjászatot. A World Jumping után a sportcsarnokban a komlói C.H.K. Sportegyesület küzdősport (kick-box)
bemutatója következett. A bemutató megkezdése előtt megismerhettük az egyesület történetét, céljait, tevékenységi
köreit, az elért eredményeket. Bemutatót követően 12 00-1300 között ebéddel kínáltuk az Egészség és Sport Napon
részt vevőket, melyet Rapp Roland szentlőrinci vállalkozó készített el. 13 00 órától folytatódtak a délutáni
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programok. Elsőként Kangoo bemutatót tekinthettünk meg Jakab Yvettel és a Fitt Y Team-el. Előtte
megismerhettük a Kangoo Fitness jótékony hatását. A 30 perces bemutatót követően fiataljaink irányított
tömegsport keretében fél órában kipróbálták a Kangoo-t. Nagyon nagy sikere volt, sokan érdeklődtek, hol tudnák
rendszeresen ezt a sportot folytatni. 1400 órakor kezdődött a következő irányított tömegsport a TRX, Grász Péter
vezető személyi edző, TRX edző, sporttáplálkozási és táplálék-kiegészítési tanácsadó (Life1 Pécs Fitness)
irányításával.
A nap folyamán az egészségőrök gyermekneveléssel kapcsolatban előadást tartottak, különböző szűréseket
végeztek (cukor-, testzsírtömeg, vérnyomásmérés). A szentlőrinci mentőszolgálat lehetőséget biztosított arra, hogy
bárki megtekinthette a mentőautót, monitorukat, defibrillátort, kipróbálhatta hordágyukat, hordszéküket. Meg
lehetett próbálni milyen nehéz a mentőtáska, amit minden esetben magukkal visznek a hátukon.
A rendezvényt támogató EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt munkatársa által munkaerőpiaci tanácsadásra és
információnyújtásra is volt lehetőség.
Köszönjük mindazoknak akik, részt vettek, illetve aktív részesei voltak rendezvényünknek!!! Jövőre folytatjuk!

Lóki Károlyné közösségszervező, Takács Viktorné ifjúsági referens

Köszönet

Bajnoki mérkőzés forduló III.
Bajnoki mérkőzés IV. forduló
Hetvehely-Lippó
Köszönetemet szeretném kifejezni, Hetvehely Község Önkormányzata,
és a Hetvehelyi Idősek Klubja
Szentegát-Hetvehely
8-0 /4-0/
dolgozóinak, hogy Idősek
napja keretében munkámat oklevéllel és ajándékkal
elismerték.
2-2
/1-2/
Nagy meglepetést volt
számomra!
Hetvehely:
Hetvehely:
Hertenstein Józsefné, Hermin
Gulyás
Gulyás
Orsós R., Berkes M., Kardos, Bogdán P.
Orsós R., Deverdics, Berkes M., Orsós J.
Bogdán V., Kiss, Vincze, Orsós J.
Bogdán P., Bogdán V., Vincze, Horváth
Kempf, Horváth
Bogdán A., Kempf
Gólszerző: Orsós R. /2/, Berkes M. /3/,
Gólszerző: Kempf, Berkes M.
Horváth, Deverdics, Bogdán A.
Csere: Bogdán P. h. Orsós Z., Kiss h.
Deverdics, Orsós J. h. Bogdán A., Kempf h. ~ 13 ~
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Bajnoki mérkőzés forduló V.
Hetvehely-Nagydobsza
13-1 /-0/
Hetvehely:
Kardos
Orsós R., Berkes M., Orsós J., Bogdán P.
Bogdán V., Vincze, Horváth, Osztrosics
Kempf, Orsós Z.
Gólszerző: Horváth /3/, Orsós R. /2/,
Vincze, Kempf, Ostrosics, Orsós
J., Kiss /2/, Panek, Till
Csere: Orsós J. h. Till, Bogdán P. h.
Deverdics, Horváth h. Panek,
Ostrosics h. Kiss, Kempf h. Nagy,
Orsós Z. h. Bogdán A.

Bajnoki mérkőzés VI. forduló
Abaliget-Hetvehely
1-5 /0-2/
Hetvehely:
Gulyás
Orsós R., Berkes M., Kardos, Bogdán P.
Bogdán V., Vincze, Horváth, Ostrosics
Bogdán A., Kempf
Gólszerző: Berkes M., Ostrosics, Horváth,
Kiss, Vincze
Csere: Horváth h. Panek, Ostrosics h. Kiss,
Bogdán A. h. Deverdics, Kempf h.
Nagy
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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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