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Hetvehely község hírei – 2018. November

Önkormányzati hírek
Pályázati kiírás szakács és konyhai kisegítő munkakörre:
Hetvehely Község Önkormányzata pályázatot hirdet szakács és konyhai kisegítő munkakörre.
Státusz: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás
Munkába állás: 2019. január 1.
Jelentkezési határidő: 2018. november 30.
Pályázat elbírálása: 2018. december 5.
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet Wágner Antal polgármesternél.
Telefonszám: 73/ 578-528

Pályázati kiírás élelmezésvezetői munkakörre:
Hetvehely Község Önkormányzata pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakörre.
Státusz: közalkalmazotti jogviszony, vagy megállapodás szerinti megbízási szerződés
Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás, illetve megbízás esetén megállapodás szerint
Munkába állás: 2019. január 1.
Jelentkezési határidő: 2018. november 30.
Pályázat elbírálása: 2018. december 5.
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet Wágner Antal polgármesternél.
Telefonszám: 73/578-528

Orvosi rendelő felújítás!
Folyamatban van az orvosi rendelő felújítása, mely
új cserépfedést kapott, valamint készül a belső
felújítás is.

KMB lakásértékesítés!
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek Képviselő-testületei megállapodtak, hogy a Hetvehely
Kossuth Lajos utcában álló közös tulajdonú körzeti megbízotti szolgálati lakást értékesítésre ajánlja a
benne lakó körzeti megbízottnak.
Az Önkormányzatok, illetve a Rendőrség kötelékébe tartozó szolgálati lakást csak Rendőrségi
jóváhagyással lehet értékesíteni, hivatalos értékbecslés alapján.
Hetvehely község önkormányzata megrendelte az értékbecslést, mely előtt telekegyesítésre kerül sor,
mert az udvaron keresztül egy térképen jelölt út maradt meg a múltból.
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Mindenszentek!
Mindenszentek napja alkalmából a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
szervezésében
koszorúzás volt a Hősök terén.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről
Strauszné Hell Magdolna, Horváth Lászlóné és az
iskola részéről Erős Andrea igazgatónő helyezte
el a koszorúkat az I. a II. Világháborúban
elesettek tiszteletére, valamint a Gulagra
hurcoltak emlékére. Koszorút helyezett el a Szent
György Vitézi Lovagrend részéről Wágner Antal,
valamint Kocsis Jázmin Antónia.
Wágner Antal polgármester úr az emlékezés
során hősöknek nevezte a német származásuk
miatt elesett német katonákat, valamint a Gulágra
elhurcoltakat.
Elmondta, hogy a szocializmus idején egyetlen emlékmű sem épült a helyi hősök tiszteletére. Az 1990ben felállt Képviselő-testület első lépése volt, hogy emlékművet építettek a háborúban elhunytak
emlékére. Az emlékművet helyi szakemberek építették fel, ami emeli a tisztelet jellegét.
Orsós Zsófia idézetekkel, a Német Népdalkör tagjai az „Én uram Istenem” dal éneklésével fejezték ki
tiszteletüket a megemlékezés során.
Legyen az emlékezés örök figyelmeztetés, hogy a sok szenvedés, értelmetlen halál ne ismétlődjön meg.
Legyen béke az emberek szívében!
Halottak napja!
A temető magányos csendjében, gyertyák fényében emlékezünk halottainkra, akik oly közel álltak
szívünkhöz. A sok virág az eltávozottak felé való tiszteletet, és szeretetet fejezi ki az élők részéről. A
fájdalom és a bűntudat ilyenkor felerősödik az élők szívében, mert nem mondtuk ki elégszer, hogy
szeretlek, hogy te vagy a legjobb anya, apa, vagy testvér. Most már mondanánk, de csak a csend felel.
Holtak üzenete az élőknek!
A sors könyvében mindenki számára meg van írva a végzete, és csak akkor döbbenünk rá, hogy mit
mulasztottunk, amikor már nincs visszaút.
A háborúban sebesült katonától idézek, aki búcsúlevelében azt írta „Föld a pokol és menny a
paradicsom”. A katona felépült, és minden nap köszönetet mondott az istennek, hogy a földi pokolban
élhet és dolgozhat. Azt érezte, hogy van még feladata ebben a világban, hogy a pokol sötét démonjait
leküzdje. A rosszat jóra fordítsa, és segítő jobbot nyújtson az elesetteknek. Miután megismerte, hogy a jó
cselekedet boldogságot ad számára, és örömet a mindennapokban, kezdte érezni isten közelségét. Egy idő
után eszébe jutott, hogy amikor megsebesült, pokolnak hitte a világot. Ma már tudja, hogy a pokolban is
lehet boldog az ember, csak fedezze fel benne a jót!
Jusson minden élő embernek az eszébe ez a katona, aki megismerte a földi pokolban a jót, és azóta
boldog az élete.
Halottak napján az eltávozottak sírjuk felett állva gondoljunk arra, hogy a földi pokolban is lehetnek
boldog napjaink, csak rajtunk múlik, hogy akarunk e jók lenni, mint a sebesült katona tette.
Béke kísérje Őket az útjaikon, bármerre járnak is!
Wágner Antal polgármester
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CSATLAKOZZUNK……..
A CIPŐSDOBOZ AKCIÓ TÖRTÉNETE
Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy angol nagymama, aki, látva a világégés utáni állapotokat,
és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető gyermekeket, összecsomagolta ajándékát egy
cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét
százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipősdobozba zárt szeretet áttör határokat, korokat,
életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik. A Cipősdoboz akció (vagy, ahogy szülőhazájában, Angliában
hívják, Operation Christmas Child) egy évtizede érte el hazánkat, akkor még Nyugat-Európából érkezett
csomagokat kaptak karácsonyra – a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével – az arra rászoruló
gyerekek. 2004-ben pedig a szeretetszolgálat elindította hazánk első önálló akcióját. A „boy” vagy „girl”
feliratok helyett megszülettek a „fiú” és „lány” címkék, és az akció mottója: „Tízezer gyermek
karácsonya”. Ez akkor még elérhetetlen álomnak tűnt… Az akció egyetlen gyűjtőponttal működött,
postán vagy személyesen egy kőbányai címre, a Szeretetszolgálat szociális irodájába lehetett eljuttatni a
csomagokat. 2006-ban már minden megyében volt egy helyszín, és értelmet nyert a mottó is: a hazai
adakozók száma elérte a tízezret – de sajnos a rászoruló, karácsonyi ajándékban nem is reménykedő
kisgyerekek ennél akkor is, ma is jóval többen vannak. 2010-re minden megyében több, és a főváros
minden kerületében létesítettünk gyűjtőpontot.
A csomagok egyre szebbek lettek: már nem cukrot, lisztet vagy szárazkolbászt csomagoltak piros fényes
papírba… a cipősdobozokba igazi gyermek-ajándékok kerültek: szerethető plüssállat, írószercsomag,
könyv vagy puzzle, baba vagy autó. A szegény sorsú kisgyerekekre gondolók komolyan vették és veszik
ma is, hogy „Azt adja, aminek a gyermeke is örülne…”. Időközben számos munkahely, iskola is
bekapcsolódott az akcióba: volt olyan bank, ahol 700 dobozt csomagoltak be a munkatársak, és akadtak
olyan egyetemi csapatok, akik versenyeztek az adomány gyűjtésében: volt, amelyik száz, de a legaktívabb
százötven csomagot hozott be a gyűjtőpontunkra. Nagy siker lett a Legkreatívabb Cipősdoboz verseny,
melynek során kiderült, hogy az adományozók nem csak gazdag, szép és igényes dobozokat pakolnak
össze, de még a külcsínre is adnak. 2011-ben már 24500 doboz gyűlt össze. Mindegyik megtalálta kis
gazdáját. Ebben az évben utazott utoljára a csomagok egy része a Malév Cipősdoboz járatával Erdélybe,
Böjte Csaba árváihoz. Természetesen ezek után sem maradnak ajándék nélkül (hiszen minden évben 2500
csomagot kapnak a parajdi sóbányában karácsonyt ünneplő kisgyerekek), csak már kamionnal jut ki
hozzájuk a különítmény.

És, hogy kik kapják az ajándékokat? A településünkön élő, a településünk
intézményeibe járó, nagycsaládban élő vagy éppen árva, kis falvakban éldegélő, vagy
csonka családban nevelkedő, a karácsony különlegességéről alig tudó gyermekek.
Hogy idén hány gyermek örülhet karácsonyi ajándéknak december 24-én, az Önökön
múlik!
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Kérjük, csatlakozzon idén Ön is és próbálja ki: mennyi szeretet fér el egy
cipősdobozban!
Összekészített dobozát / dobozait kérjük, 2018. december 10.-ig a Szolgáltatóházban leadni
szíveskedjenek.
Kérjük, a dobozban lapuló ajándék függvényében írják rá, hogy a „címzett”:
0-3 éves korig fiú vagy lány
3-6 éves korig fiú vagy lány
6-14 éves korig fiú vagy lány
Hogy mit tartalmazzon a doboz?
Bármit, aminek egy gyerkőc örülhet. Az ajándékodnak csak a fantázia szabhat határt, és a cipősdoboz
mérete. 
Lehet,
- mesekönyv, színező,
- játék (társasjáték, szerepjáték, fejlesztő játék, kártyajáték, sporteszköz, stb.)
- higiéniai felszerelés (tusfürdő, dezodor, fésű, fogkefe stb.)
- írószer (színes ceruza, filctoll, tempera, zsírkréta stb.)
- tartós élelmiszer (konzerv gyümölcs, csokoládé, cukorka, nyalóka, keksz stb.)
A dobozban nem feltétlenül szükséges új holmit rakni, biztosan találnak otthon egy cipősdobozban elférő,
már nem használt, de még kifogástalan állapotban lévő tárgyakat, amiket máshol még örömmel
használnak.

Köszönjük, hogy csatlakozik mozgalmunkhoz és szebbé teszi sok gyermek karácsonyát!
Hetvehelyi Idősek Klubja dolgozói és tagjai

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatom a nénikkel és bácsikkal, hogy
megérkeztem.

Butykó Balázs

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. október.
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Bakonya:
Október20-án Idősek napi ünnepséget tartott az önkormányzat, ahol megvendégelték a település 60 év feletti
lakosait, valamint 5000 Ft ajándékkal kedveskedtek nekik.
Október 31-én Halloweenparty lesz a gyerekek számára, ahol játékos feladatok, jelmez verseny, tök
szépségverseny mellett sok-sok édességgel várják őket.
Boda:
Október 17-én Falugyűlés- közmeghallgatás volt a faluházban, melyen Kovács Győző polgármester beszámolt a
2018. év 1-9 hónap eseményeiről, költségvetés végrehajtásáról. Napirendek között szerepelt a bodai
közszolgáltatások jelene jövője a településen. Ebben a napirendben az önkormányzat részéről javaslat hangzott el
egy helyi szociális vegyesbolt esetleges üzemeltetéséről. Továbbiakban tájékoztató volt a nagyaktivitású radioaktív
hulladék kutatások helyzetéről, valamint Boda község HEP felülvizsgálatáról.
Bükkösd
A Bükkösdi Önkormányzat 500 tő levendulát vásárolt a falu virágosításához. A megyefai buszfordulóban, a
megyefai bolt előtt és a parkolóban, az Önkormányzat előtt és a Templom térre kerülnek kiültetésre ezek a szép
növények. Az illatos gyógynövény – amellett, hogy díszévé válik a falu köztereinek – számos módon
felhasználható, illatszer, szörp, illatzsák, merített papír, szappan, stb. készíthető belőle. Ez a kellemes illatú, évente
kétszer virágzó, évelő növény nem igényel különösebb gondozást. Egyet igen: óvjuk, ne tépjük le ok nélkül, ne
húzzuk ki a földből tövestől! És akkor három-négy év múlva díszévé válik Bükkösdnek.
Cserdi:
A képviselő testület elfogadta a hűtő ház terveit.
A települési karbantartás részeként a Szőlőhegyi utak rendbe tételén dolgoznak, kátyúzás, bokorirtás van
folyamatban.
Cserkút:
Mint ahogy már az előző számban hírt adtunk róla elkezdődött az Új utca járdájának, és kocsibejáróinak felújítása,
a beruházás a végéhez közeledik, és reményeink szerint október utolsó napjaiban be is fejeződik, és így
elmondhatjuk, hogy egy újabb utca újult meg Cserkúton. A beruházást a Nymtit forrásból fedezte a cserkúti
Önkormányzat.
A hagyományokhoz híven Önkormányzatunk idén is vendégül látta a 65.életévüket betöltött lakosokat, nagy
örömünkre szolgált, hogy egy remek hangulatú rendezvény keretein belül ünnepelhettük meg azokat az embereket,
akiknek sokat köszönhet a cserkúti közösség. A finom ebéd után élő zenére mulathattak a vendégek.
Ki kell emelnem a sok önzetlen segítőt, akik rengeteget dolgoztak azon, hogy ismét egy sikeres rendezvényt
sikerült tető alá hozni.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban.
Az önkormányzati épület együttes felújítása hamarosan befejeződik.
Helesfa.
Megérkeztek a teleházba a "Digitális Jólét" pályázat számítástechnikai eszközei.
A NYMTIT támogatásával elkészült a rendezvényteremhez kapcsolódó közösségi tér.
Az őszi szünetben a gyerekek részére 31-én kerül sor az öko kuckó kreatív kézműves foglalkozására.
Hetvehely:
A Hetvehelyi Iskola az országosan meghirdetett "Domestos" program keretében mosdófelújítást nyert több mint 3
millió Ft értékben, melynek ünnepélyes átadásán részt vett Nagy Csaba országgyűlési képviselő. A képviselő úr
elismeréssel szólt a kis iskolák munkájáról.
Iskolánk több tanulmányi versenyen megyei, országos versenyeken kitűnő eredményeket ért el.
Látogatást tettek településünkön a Falugondnoki hálózat vezetői, valamint 34 fő falugondnok, akik az ország
különböző területeiről érkeztek. Wágner Antal polgármester, valamint Takács Viktor falugondnok bemutatták a
település eddig elért eredményeit, fejlesztéseit. A csapat megtekintette a településünk múzeumait, valamint falunk
látványosságait.
Ibafa:
Pályázati
forrásból
került
felújításra
az
Ibafai
Önkormányzati
Hivatal
épülete.
A munkák során az épület külső felújítása és energetikai korszerűsítésére került sor. A megújult épület otthont ad
az orvosi rendelőnek és a könyvtárnak, sőt még egy kis fodrászszalon is működik benne. A több mint 47 milliós
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beruházás révén immáron akadálymentes, környezetbarát és nem utolsó sorban költséghatékony épület került
kialakításra.
Az NYMTIT támogatási összeg felhasználásával befejeződött a települési árkok burkolása, a temetői ravatalozó
előtt fedett tér készült, 15 fős kolombárium lett kialakítva.
Kővágótöttös:
Október 6-án részt vettünk a Cserkúton megrendezett szomszéd falvak horgászversenyén, ahol Kővágótöttös
csapata szerezte meg az első helyet ezzel megnyerte a vándorkupát. Községünket, Alföldi Róbert, Krebsz Dávid és
Tiegelmann József képviselte.
Sikeresen elszámoltunk a 2018. évi NYMTIT társulásban biztosított felhalmozási támogatással, melyből a Tájház
felújításának első szakasza elkészült. A jövő évi keretből szeretnénk befejezni és átadni a létesítményt.
Részt vettünk Kővágószőlősön megtartott egészségnappal összekötött nyugdíjas találkozón, amire a környező
települések szépkorú lakói kaptak meghívást.
Október 25-én Testületi ülést tartottunk, ahol a háromnegyed éves költségvetés, az utolsó negyedév feladatai,
programjai mellett a NYMTIT -tel kapcsolatos tájékoztatás, valamint az idei évben elnyert szociális tűzifa
támogatás elosztása is szerepelt a napirendben.
Kővágószőlős:
Elkészült a Hősök terét körülölelő járda javítása és az eddig hiányzó járdarészek, autóbeállók megépítése. Október
19-én az 56-osok terén a koszorúzási ünnepségünket az általános iskolásaink rendhagyó műsorával tartottuk meg,
majd dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
Megkezdtük a szociális tűzifa kiszállítását.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Német Dalkörünk 2018. október 27.-re
meghívást
kapott
Abaliget
Község
Önkormányzatától a „Helytörténeti szabad
egyetem a helyi értékekről” címmel
szervezett programjára. A meghívásnak
szívesen tettünk eleget, fellépésünkkel
színesebbé téve a rendezvényt.

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018.
október 31.-én koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott a világháborúkban elhunytak, illetve a Gulagra elhurcoltak emlékére. A
Német Dalkör énekével méltóképpen emlékezett
meg hősi halottainkról.
Strauszné Hell Magdolna elnök

Mi történt az iskolában?
Október 1. Ünnepélyes keretek között Budapesten vehettük át sikeres pályázatunk "gyümölcsét", a
BOLDOG ISKOLA címet. A címmel járó feladatokat idén két osztályban végezzük, a 2. és a 3.
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osztályban. Reméljük, hogy más osztály is kedvet kap hozzá! Azért veszünk részt a programban, mert
hisszük: Neveljük boldogságra is a gyerekeket! A Boldog Iskola programjának fókuszában az áll, hogy
hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást
kialakítani a diákok körében.
Október 4. Állatok világnapja. A nap célja volt felhívni a figyelmet a vadon élő állatok védelmére, a
felelős háziállattartásra, az ember-állat együttélés szabályaira. Tanulóink osztályfőnöki és
természetismeret órákon saját képregényt készítettek, amelyen azt ábrázolták, hogy egy hozzájuk közel
álló állattal beszélgetni tudnak, meghallgatják gondjaikat, fájdalmaikat, örömeiket. Nagyon tanulságos
történetek születtek. Az osztályok a foglalkozások végén plakátot készítettek munkáikból.
Október 12. Az Oktoberfest nem csak a münchenieké, hanem a világ legnagyobb népünnepélye. Mária
néni, Kinga néni és Réka néni lelkes szervezésében tanulóink az esemény eredetével, történetével, a
hozzá fűződő szokásokkal, ételekkel, zenével ismerkedhettek minden érzékszervük bevonásával péntek
délután. A képek tanúsága szerint, tán még a bajoroknak sem volt nagyobb mulatság a „Wiesn”.
Október 12. A Mária néni szervezte Lesenacht a hatodikosoknak már hagyomány. Idén a Grimm
testvérek mellett Josef Michaelis meséi voltak terítéken október 12-e éjjelén. A közös olvasás, mesefeldolgozás után előkerültek a saját olvasmányok, amihez mindenki igyekezett a többieket is megnyerni.
Ezután lakoma és éjszakai erdei túra következett. Ennyi program után nem volt nehéz hajnalban a spártai
körülmények ellenére sem elaludni.
Október 17. Bár nyolcadikosaink már az első tanítási naptól tudják, hogy az idei tanév egyik
legjelentősebb mozzanata a középiskolai beiskolázás, fontos dátumokkal, határidőkkel, de ezen a napon
testközelből érezhették, hogy ez már zajlik is. Pécsett jártak a Lauber Dezső Sportcsarnokban rendezett
nagyszabású "Mi a pálya? – Műszaki pályaválasztó fesztivál"-on, ahol képviselték magukat olyan cégek,
amelyek a műszaki ágazatok kiemelkedő képviselői, és azon iskolák is, ahol a különféle szakmák
megtanulhatók. Reméljük ez a program is segít a nehéz döntésben: hova tovább?
Október 17. Még alig kezdődött el a suli, de máris beindult az idei színházi éved. 5-6-osaink kezdték a
sort, akik a Pécsi Nemzeti Színház csodaszép nagytermében az "A pokoli puncs-pancs" című zenés
varázsjátékot tekintették meg. Csupán a belépőket kellett megvásárolniuk, háztól házig kényelmesen
ingyen utazhattak a falubuszokkal, melyet ez úton is köszönünk az iskola Egyesületének és a támogató
Önkormányzatoknak.
Október 19. Bartics Noémi 4.osztályos tanulónk két gyönyörű
népdalt énekelt a III. Leányvásári Népdaléneklési megyei versenyen
Pécsváradon. Sikeres szerepléséért elismerő oklevelet kapott.
Gratulálunk és köszönjük, hogy méltóképpen képviselte iskolánkat!

Október 19. Iskolai ünnepség keretében
emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc 52. évfordulójáról. Iskolai
hagyományaink szerint nyolcadikos tanulóink
adták az ünnepi műsort. Az eseményeket
naptár szerint felvillantó megemlékezéseket
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követően felsős tanulóink a "Szabadság
szerelem" című filmet nézve szembesülhettek
a történések valódiságával. Alsós tanulóink az
ünneppel kapcsolatos kézműves foglalkozásokon vettek részt. Műveikből tablót készítettek.
Iskolánk ismét sikeresen pályázott, és elnyerte a
BIZTONSÁGOS ISKOLA címet!
Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország
törekvése az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 10
éves stratégiai tervéhez csatlakozik, melynek célja, 30%kal csökkenteni a véletlen balesetek miatt bekövetkező
gyermekkori halálesetek számát Magyarországon. A
probléma megoldásának érdekében indította el az
Alapítvány a Biztonságos Iskola Programját, mely
innovatív, fenntartható, proaktív szemléletű, és ahol a
gyermekek saját élményeik, tapasztalataik alapján
interaktívan "tanulnak". A program nem azt mutatja be,
hogy "mit ne tegyenek" hanem azt, hogy biztonságosan
viselkedni nem megerőltető dolog.
A program fókuszába az otthonokban és az intézményekben történő, ugyanakkor elkerülhető balesetek
kerültek, mint például esés, zuhanás, égés, stb.
A program megvalósulása érdekében önkéntes tanári hálózatot építenek. Iskolánkból idén ketten végezték
el a képzést (Andi néni és Csongor bácsi), így nagykövetei lettünk a Biztonságos Iskola Programnak.
Elkötelezettségünket mi sem mutatja jobban, mint a képzésről készült fényképek. A képzésen végzett
pedagógusok önkéntes végzik munkájukat a United Way Magyarország és a Generali a Biztonságért
Alapítvány által biztosított tanári csomaggal. Az oktatási csomag – amely a BiztiBusz nevet kapta – 2
alsó és 2 felső tagozatos foglalkozás eszközeit és tanári kézikönyvét tartalmazza (közel 100.000 Ft
értékben).
Adni boldogság! „Váltsuk valóra a meséket!” címmel a
Libri Könyvesboltok, a Jobb Veled a Világ Alapítvány és a
Mesekő Alapítvány közös együttműködésben országos
jótékonysági kampányt indítottak, melynek keretein belül
mesekönyveket gyűjtenek Karácsonyra rászoruló családok
gyermekeinek.
Mint Boldog Iskola képviselők egyedi gyűjtőhelyként csatlakoztunk a kezdeményezéshez és szeretnénk
együtt gyűjteni annyi könyvet, amennyit csak tudunk, hogy sok gyermek arcára varázsolhassunk ezáltal
mosolyt az ünnepek alatt. Kérlek, ha tudsz segíteni, hozz egy könyvet az iskolába! (Keresd Andi nénit, az
intézményvezetőt!) Köszönjük!
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Csatlakozási lehetőség Hetvehelyen! Jelentkezés: Lóki Károlyné és Takács Viktornénál
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Bajnoki mérkőzés forduló VII.
Hetvehely-Patapoklosi
1-2 /0-0/
Hetvehely:
Mihály
Berkes M., Kardos, Orsós J.,Bogdán P.
Gulyás, Bogdán V., Vincze, Horváth
Ostrosics, Kempf

Bajnoki mérkőzés VIII. forduló
Hetvehely-Szentlászló
3-1 /0-1/
Hetvehely:
Mihály
Orsós R., Panek, Berkes M., Kardos
Bogdán P., Bogdán V., Kiss, Vincze
Horváth, Kempf
Gólszerző: Kiss, Orsós R., Horváth

Gólszerző: Ostrosics
Csere: Bogdán P. h. Orsós R., Horváth h.
Deverdics, Bogdán V. h. Kiss

Csere: Bogdán V. h. Deverdics, Kempf h.
Till, Panek h. Nagy, Horváth h.
Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés forduló IX.
Majs-Hetvehely
4-4 /1-2/
Hetvehely:
Gulyás
Orsós R., Berkes M., Kardos, Orsós J.
Bogdán P., Kiss, Vincze, Horváth,
Kempf, Nagy
Gólszerző: Horváth /3/, Orsós J.
Csere: Kiss h. Deverdics, Kempf h. Till,
Nagy h. Berkes Z., Orsós J. h.
Bogdán A., Horváth h. Panek

Bajnoki mérkőzés X forduló
Hetvehely-Baksa
0-1 /0-0/
Hetvehely:
Mihály
Orsós R., Nagy, Berkes M., Kardos
Bogdán P., Bogdán V., Vincze, Berkes Z.
Horváth, Panek
Gólszerző: Csere: Nagy h. Deverdics, Panek h. Till,
Bogdán V. h. Bogdán A.

Bajnoki mérkőzés forduló XI.
Báta-Hetvehely
4-3 /2-1/
Hetvehely:
Mihály
Orsós R., Berkes M., Kardos, Orsós J.
Vincze, Horváth, Bogdán A, Panek
Kempf, Nagy
Gólszerző: Horváth, Kempf, Berkes M.
Csere: Nagy h. Till
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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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