Rólunk szól
Hetvehely község hírei – 2019. Március

Önkormányzati hírek
Településünk Képviselő- testülete megtartotta az év második ülését, melyben az alábbi napirendi pontokat
tárgyalták.
1.) A Képviselő - testület meghallgatta a civil szervezetek támogatásáról szóló 2018. évi beszámolót,
mely alapja lesz a 2019. évi támogatásnak. Öt civil szervezete van a településünknek, melyek az
elmúlt esztendőben 1.900.000 Ft támogatásban részesültek.
2.)

Kelenfiné Barics Rita a hivatal vezetője beszámolt a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről.

3.)

Elfogadásra került a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója.

4.)

Elfogadásra került a Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi beszámolója.

5.)

Tárgyalásra került a Falugondnoki Szolgálat beszámolója, melyet Takács Viktor falugondnok
néhány gondolattal kiegészített. Minden képviselő egyetértett, a szolgálat szükségességéről, mely
már több mint 15 éves múltra tekint vissza.

6.)

Megtárgyalásra került első körben a 2019. évi önkormányzati költségvetés, mely még sok
kiigazítást követel. Sajnos a rendszerváltást követő 29 évben is alulfinanszírozott az önkormányzati
költségvetés intézményi normatívája, mely komoly kihívást jelent a Képviselő- testületnek és a
hivatalnak.

7.)

A polgármester úr beszámolt az Óvodai Társulás költségvetésének elfogadásáról. Ebben
meghatározásra került a Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került „Irány a Pálya”
program. A programban egy 8x18 méteres pálya megépítésére van lehetőség az Óvoda udvarában.
A pálya borítása megfelel a gyermekek biztonsági előírásainak.

8.)

Már a közfoglalkoztatást is 10%-ban finanszírozni kell az önkormányzatoknak, ha vállalják a
településen élő hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását. A rendszer fenntartása sokba került az
államnak, ezért csak korlátozott mértékben kívánja támogatni. Az önkormányzatoknak át kell
gondolniuk, a foglalkoztatás folytatását, és az eddig végzett tevékenységet más módon kell
megoldaniuk.

9.)

Újra kell gondolni a könyvtárosi megbízást, mert ezen a területen is változások lesznek.

10.) Kelenfiné Barics Rita hivatalvezető ismertette, hogy az önkormányzat konyhája működik. A
konyha személyzete jól végzi a munkáját, majd átadta a szót Wágner Ibolyának a Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének, aki elmondta, hogy Budapesten voltak, ahol megismertek egy
kimondottan gyermekétkeztetést, kezelő programot. E program nélkül nem lehet korrekt
elszámolást végezni. Megmutatott egy étlapot, melyet a program készített, és melyben minden
kötelező elemet tartalmaz, életkor szerint. A program a NEBIH és az ANTSZ által is elfogadott.
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Takács Viktor valamint Csiki Zoltán képviselők elmondták ahhoz képest, hogy ebben a felállásban
még nem dolgozott együtt a konyha személyzete, jól végzik a munkájukat. A lakosság dicséri a
főztjüket!
Sajnos a törvény úgy veszi, mintha új konyha indult volna be, ezért sok mindent be kellett szerezni,
amit egy már működő konyha esetében nem kell. Ez sokba került, de ezt csak egyszer kell
megvenni.
11.) Megtárgyalásra került a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodása a települési
önkormányzattal. A megállapodás felülvizsgálata megtörtént. Az eddigi jó kapcsolat folytatásában
egyeztek meg a felek, mely a település egészének rendszerét erősíti.
12.) Elfogadásra került a közművelődési rendelet, melyet a hivatal vezetője terjesztett a Képviselőtestület elé.
13.) Határozatban elfogadásra került a település „Értéktár” dokumentuma.
14.) Véleményezésre került a település „Arculati Kézikönyve”
Egy korrekt áttekinthető, értékeket hordozó arculati kézikönyv született. A könyv tartalmazza a
település történelmi múltját, építészetét, és jelenét.
15.) A település polgármestere beszámolt a két ülés között végzett munkáról.
- Beszámolt az Orvosi rendelő kivitelezéséről. Elmondta, hogy az előírások szerint öt WC- t, melyből
egy mozgáskorlátozott szükséges beépíteni, melyek lecsökkentik a várók befogadó képességeit. Egy
helyen lesz az Orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat. Külön, külön bejárattal, betegváróval.
Sajnos a váróra nem sok hely maradt, mert a sok illemhely elfoglalta a helyet. Az ANTSZ nem
fogadta el az érveinket, kötelező megépíteni. További nehézséget okoz, hogy a pályázat 3 évvel
ezelőtt lett beadva, azonban csak a tavalyi évben lett elfogadva. Elmúlt három év alatt az árak sokat
nőttek, amit a pályázat nem vesz tudomásul. Műszaki tartalomcsökkenést nem kívántunk
érvényesíteni. A fővállalkozó és a szövetkezetünk felvállalta, hogy a 11 millió Ft különbözetet
megpróbálják minimalizálni, és az eredeti terveknek megfelelően építik meg az épületet.
- Polgármester úr beszámolt, hogy a „HumánReaktor” pályázatban egyeztetéseket követően,
kiépülhet a település védelmét, közbiztonságát szolgáló kamerarendszer. A tervezés és
engedélyeztetési folyamat elindult, és várhatóan szeptember végére, kiépítésre kerül.
- Kiszállításra került a jogosultak részére a 25 m3, valamint a 71 m3 tűzifa, mely állami, és
önkormányzati támogatással valósult meg. A lakosság köszönetét fejezte ki az önkormányzat
részére, hogy vállalták a program megvalósítását. A pályázat nem kötelező feladata az
önkormányzatoknak, de a Képviselő- testület a lakosság érdekében felvállalta.
- Kánban szükséges lecserélni az elavult közvilágítást, mely 12 db közvilágítási lámpa cseréjét
jelenti. Az új technika kiépítésében a lámpatartókat is le kell cserélni, melynek össz. költsége
1.200.000 Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. Forrást a költségvetés terhére szükséges beállítani.
Kivitelezést, a tervezés és engedélyek beszerzését követően a WATT- ETA Kft végzi, várhatóan a
tavasz folyamán.
- Polgármester úr beszámolt az idei esztendő első RHK Kft üléséről, melyben ismertetve lett a 2019.
évi munkaterv. Ebben megtudhattuk, hogy 6700 méter fúrást terveztek, valamint 2019- 2023-ig el
kell végezni a kőzet általános minősítését, és a kutatási terület lecsökken a jelenleg 80 km 2- ről 10
km2-re.
Kelenfiné Barics Rita a hivatal vezetője bejelentett, hogy három héten belül finomításra kerül a
költségvetés, és a Képviselő- testület elé kerül a költségvetési rendelet végső változata.

Wágner Antal
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. február.
NYMTIT:
Az NYMTIT leadta igényét a 2019. évi kommunikációs szerződéshez. A szerződés elkészítés alatt áll,
jóváhagyás után kerülhet sor az aláírására.
Bakonya:
Február 23-án farsangi mulatság volt a Kultúrházban.
Március 8-án Nőnap alkalmából bál lesz a Kultúrházban.
A település csatlakozott a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz, így március 23-án
tavaszi nagytakarítás lesz a faluban.
Március 1-től ismét elindul a közmunka program a faluban.
Boda:
Boda község képviselőtestülete, március 1-én tartja ülését, melyen a költségvetés elfogadása illetve a
Modern települések program pályázatai kerülnek többek között megtárgyalásra.
A település, pályázatot nyújtott be a 2019. évi közmunkaprogramra, a programban 10 fő foglalkoztatása
szerepel.
Bükkösd:
Idén folytatódnak a bükkösdi Kultúrház felújítási munkálatai. Az egykori Ifjúsági Klub helyisége kerül
átalakításra. Falkibontás, nyílászáró beépítése, világításkorszerűsítés, festés, mázolás szerepel a
munkálatok között. Az felújított helyiség természetes fényhez jut az új ablak révén. Emellett
elszeparálódik a Teleháztól, mivel külön bejárata lesz az udvar felől. A felújított térben kap helyet az
úgynevezett közösségi információs pont (InfoPont), amely a TOP-5.3.1-16 jelzetű, „A helyi identitás és
kohézió erősítése” című pályázat keretében a közösségfejlesztési folyamatokról ad rendszeres
tájékoztatást.
Az InfoPont létrejöttével fejeződik be a bükkösdi Kultúrház felújításának többéves folyamata.
Cserdi:
Elkészültek a hűtőház kiviteli tervei, amit elfogadott a testület, hamarosan elkezdődnek a kivitelezési
munkálatok.
Márciustól indítjuk hosszú távú közmunka programunkat.
Nőnapi est lesz március 10.-én.
Cserkút:
Február 4.-től elindult Cserkút közigazgatási területén a tanyagondnoki szolgálat, melyet Demeter Ferenc
lát el.
A gasztronómiai élménytér építkezés ütemezés szerint remekül halad, már a tető is rákerült az épületre.
Február 5.-én tartott Testületi ülésen a Képviselő Testület elfogadta a község 2019-es költségvetését.
Megkezdődött a Batvölgyi út padkáinak javítása.
Dinnyeberki:
Márciustól 6 fővel indítjuk hosszú távú programunkat.
Ruhaosztásunk volt február 18. - án a Moha Alapítvány jóvoltából ismételten.
Gombapincébe betelepítettük a laskagombát.
Március 8 án megemlékezünk Nőnap alkalmából.
A tavasz nagytakarítást elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a terület szépítését.
Folyamatban lévő beruházásainknak elkezdtük a tervezését, előkészítését.
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Helesfa:
Február 9-én farsangi mulatságra hívtuk a gyerekeket a kultúrházba, este pedig farsangi bál volt, a
felnőtteknek.
Február 15-én a Képviselő-testület elfogadta a 2019.évi költségvetését.
Településünkről többen részt vettek a 16-án Szentlőrincen rendezett Állásbörzén.
Hetvehely:
A Humán Reaktor pályázat keretében megtervezésre, és engedélyezésre kerül, a település védelmét
szolgáló kamera rendszer. A kamerák látni fogják a településre érkező utakat, és a település intézményeit,
valamint a szőlőhegyre vezető kövezett utat is.
A település Képviselő- testülete megtárgyalta és elfogadta a 2019. év költségvetést, mely tartalmazza az
intézmények működését, valamint a pályázatok önrészét.
A közfoglalkoztatás keretében március 1-től indul 10 fővel a Start Munkaprogram, valamint a
mezőgazdasági program 6 fővel.
Ibafa:
Befejeződött a szociális tűzifa kiosztása a településen, a rászoruló családok között
51 m3 lett kiosztva.
Megtárgyalta a képviselőtestület a település 2019. évi költségvetését, a döntést későbbi időpontra
halasztották.
Zajlanak az önkormányzati gépek, eszközök karbantartása, felújítása a tavaszi mezőgazdasági
munkálatokhoz.
Kővágótöttös:
Az önkormányzat hét főre ismét pályázott a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba, feladatuk főként a
község karbantartása lesz.
Február 16-án a képviselő testület részt vett Kővágószőlősön a Zsongorkő Baráti Kör által szervezett II.
kolbásztöltő versenyen, ahol, 15 nevező közül az előkelő III. helyet érte el a csapat, a fogó pálinka
verseny eredményeként a 2017. évi kajszi pálinkánk Arany minősítéssel büszkélkedhet. Színvonalas,
nagyon jó hangulatú rendezvényen vehettünk részt, melyet itt is szeretnénk megköszönni a rendezőknek.
A Roma Nemzeti Önkormányzat február 02-án, jelmezes farsangot tartott a község gyermekeinek, majd
este "Retro" farsangi discon szórakozhattak az érdeklődők.
A Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület 23-án batyus farsangi mulatságot rendezett a kultúrházban az
egyesület tagjainak.
Kővágószőlős:
Kővágószőlős Község képviselő-testülete február 11.-i ülésén elfogadta az idei költségvetést.
Kővágószőlős Község Önkormányzata a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat jelenleg 12 Családi Bölcsődét működtető hálózatához
csatlakozik 2019. március 1.-től.
A Fürtöcske Családi Bölcsőde az óvodában kap ideiglenesen helyet az egyik csoportszobában.
Részt vettünk a Zsongorkő Baráti Kör által szervezett II. Kolbásztöltő versenyen február 16-án. A
képviselő testületünk, a civil szervezeteink és a szomszéd települések csapatai jó hangulatban eltöltött
színvonalas rendezvényen vetélkedhettek egymással, őrizhették a falusi, népi hagyományt.
A 2019.03.01.-2020.02.29. között a hosszú távú közmunkaprogram keretében 5 fő közfoglalkoztatottnak
tud az önkormányzat munkát biztosítani. Az önkormányzatunknak a program keretében foglalkoztatottak
munkabérét a Munkaügyi Központ 70%-ban támogatja az eddigi 100% helyett.
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Baranyában is elindult a kormányablakbusz
Kormány döntése szerint az idei évtől kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált
ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz.
Már a baranyai kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a kormányablakbusz szolgáltatásait.
Magyarország kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket mindenki
egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni. Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei
Kormányhivatal kormányablakbusza is, ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet,
indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést
tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.
A kormányablakbuszban – a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett – lehetőség van
például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos
ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben két munkaállomás, ezekhez
kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben történő
ügyintézést. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
A kormányablakbuszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy
elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a
kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.
A Baranya megyei kormányablakbusz Szentlőrinc Járás területén a következő helyszíneken és
időpontokban várja az ügyfeleket:
2019. március 27. (szerda) – A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területe
Okorvölgy
Szentkatalin
Hetvehely
Bükkösd
Cserdi

08.30 – 09.30 óra között
10.00 – 11.00 óra között
11.30 – 12.30 óra között
13.00 – 14.00 óra között
14.30 – 15.30 óra között

Köszönet

Hetvehely Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

Löffler Jánosné

Löffler Jánosné

hozzátartozóinak.

temetésén részt vettek és gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Nyugodjon békében!

Hivatali beszámoló
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A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját tárgyalták a képviselő-testületek. A Közös Hivatal
részeként működő Hetvehelyi Kirendeltség a kirendeltség-vezető szakmai felügyelete mellett végzi napi feladatait.
A kirendeltség létszáma: 4 fő köztisztviselő, 1 fő részmunkaidős megbízási szerződéssel dolgozó kolléga.
Feladataink:
 a képviselő-testületi munkához kapcsolódó feladatok: előterjesztések készítése, határozathozatal elősegítése,
végrehajtásban való közreműködés;
 a polgármesterek munkájának segítése;
 gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladatok;
 pályázatok megvalósításában közreműködés;
 rendezvények megtartásában közreműködés;
 az önkormányzati hatósági ügyek intézése;
 nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásának segítése (német, roma)
 az intézmények és társulások munkájának segítése.
A testületi munka során az alábbi döntések születtek:
határozatok száma
rendeletek száma
Hetvehely

101

16

Okorvölgy

55

12

Szentkatalin

55

15

Hetvehelyen 21, Okorvölgyön 13, Szentkatalinban 13 alkalommal tartottak ülést a képviselő-testületek, illetve 5
alkalommal a közös döntés érdekében együttes ülést tartottak.
A települési önkormányzatok mellett működő német és roma nemzetiségi önkormányzatok 93 határozatot hoztak.
Az önkormányzatok igyekeznek kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, melyek egy része önállóan került
benyújtásra, másik részében konzorciumi partnerként vesznek részt. A szociális jellegű pályázatokon szintén részt
vettek önkormányzataink (pl. tűzifa). A pályázatok elkészítése, a kivitelezés és elszámolás folyamata komoly
adminisztrációs terhet jelent.
Az adók tekintetében a tervezett összeg jelentős mértékben befolyt az adószámlákra. Sajnos vannak, akik évről
évre nem fizetik a helyi adót, akikkel szemben végrehajtást kell kezdeményeznünk. Településeinken a kommunális
adó és a helyi iparűzési adó van bevezetve. A gépjárműadó központi adónem, melyet az önkormányzat szed be, és
a beszedett összeg 40%-a marad helyben.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos tervezés, elszámolások, munkaügyek rendszeres feladatot jelentenek.
A közfoglalkoztatás elkülönített készpénz kezelésre kötelezett bennünket. Az önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzatok, intézmények külön-külön házipénztárral rendelkeznek. Pénztáros kolléganőnk jelenleg 11
házipénztárt kezel, mely az anyagi felelősség terhe mellett csak egy része munkájának. Ezen okból bevezettük a
pénztári órákat, melynek betartatása sok esetben okoz gondot.
A kirendeltség valamennyi dolgozójáról elmondható, hogy a minimális létszám miatt egy dolgozó, több munkakört
is ellát.
A kirendeltség ügyiratforgalma jelentősen nőtt, 1405 főszámra, 2765 alszámra iktatás történt.
Az év második felében összehangolt munka segítségével sikerült a konyhát először tálaló, majd főzőkonyhává
átalakítani. A szakhatóságok elvárásait szem előtt tartva az intézmény vezetőjével jól együttműködve sikerült a
január 2-ai kezdés.
A teljesség igénye nélkül: a gazdálkodási és pénzügyi feladatok, az anyakönyvi ügyek, a népességnyilvántartás, a
kereskedelmi igazgatás, a szociális ügyek a lakosság szinte minden élethelyzetében jelen vannak.
2018-ban a hivatal sikeresen lebonyolította az országgyűlési képviselők választását.
A 2018. év nagy kihívása volt az ASP rendszerre történő átállás, mely szintén mindenkit érintett, hisz a rendszeren
belül működő modulok kezelését a tanfolyamokon elsajátítottuk ugyan, de az „éles” helyzetben voltak
fennakadások. Ezek rajtunk kívülálló okokra vezethetők vissza.
A hivatal igyekszik a sok esetben hálátlan feladatokat szakszerűen megoldani, a törvényes keretek betartása mellett,
a lakossági igényeket kielégíteni.
Nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak a lelkiismeretes, segítőkész, megoldásra törekvő szakmai
munkát!
Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területére!
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Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő
tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a
tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani
az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide
értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és
gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található
élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett
hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az
országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett
esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek
ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a
katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az
aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített
interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek
kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell,
hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.
A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot
figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé
tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt
parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben
legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el
kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa
írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység
keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24 órával a tevékenység
megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és
a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az eboltás időpontja:
HETVEHELY KÖZSÉGBEN:
OKORVÖLGY KÖZSÉGBEN:
SZENTKATALIN KÖZSÉGBEN:

2019. MÁRCIUS 17.
2019. MÁRCIUS 17.
2019. MÁRCIUS 17.

7.00 ÓRA
8.00 ÓRA
9.00 ÓRA

Az eboltás díja: 4500.- Ft, háznál történő oltásnál 5000.- Ft
A védőoltást csak a mikrochippel ellátott ebek kaphatják meg (A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4 § (7) bekezdése értelmében).
A veszettség elleni oltást elmulasztó eb tulajdonosa szabálysértést követ el, az oltatlan ebek pedig
ebrendészeti eljárás alá kerülnek.

Mi történt az iskolában?
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Február 9. Megtelt a gyönyörűen feldíszített
Sportcsarnok szombat délutánra: farsangolni
érkezett sok gyerek és felnőtt. A ráhangoló
programban Andi néni beszédet mondott, az
ötödikesek, a hatodikosok, a nyolcadikosok és
volt tanítványunk Orsós Zsófia produkcióiban
gyönyörködtek, nevethettek a nézők Mária néni
és Olivia néni felkészítésében. Ezt követte a
jelmezesek felvonulása és versenye. Idén is
nagyon sok tanulónk öltözött maskarába,
ötletesebbnél ötletesebb produkciók vonultak fel.
Csoportban a legtöbb pontot a zsűritől a
nyolcadikosok és az elsősök kapták, egyéniben
Nikolics Roland, Tóth Levente, Orsós Dorina és
Laufer Timike vitték el a pálmát. Természetesen rajtuk kívül is minden jelmezes kapott ajándékot. A
programok után pedig tánc volt zárásig, büfé, és természetesen tombolasorsolás sok-sok értékes
ajándékkal.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves
szülőnek és támogatónak, akik tortákkal és
ajándéktárgyakkal
támogatták
iskolai
Farsangi
Mulatságunkat, melyeket a jelmezesek kaptak jutalmul
illetve tombola-nyereményként okoztak örömet
tanulóinknak! Szintén köszönet illeti azon kedves
szülőket, akik a rendezvény szervezésében és
lebonyolításában aktívan részt vettek: szendvicseket
készítettek, süteményeket hoztak a büfébe,
tombolajegyeket árultak és a büfében dolgoztak egész délután. S köszönet minden megjelent vendégnek,
aki belépőjének megvásárlásával hozzájárult a rendezvény bevételéhez. A belépők-, büfé- és
tombolaárusításból befolyt összeg felosztásra kerül a tanulók között, támogatva év végi tanulmányi
kirándulásaikat.
Február 14. A 2018/2019-es tanévben is iskolánk
adott otthont a járási német vers- és prózamondó
versenynek. Gyermekek népes tábora mérettetett meg,
és nagyon szoros versenyben ugyan, de közülük a 9
legjobb, aki továbbjutott, a megyei döntőben
képviselheti a járást 2019. március 2-án a Koch Valéria
Iskolaközpontban, Pécsett. A zsűriben az idei évben is
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Strauszné
Hell Magdolna és intézményvezetőnk, Erős Andrea
mellett Christine Merk is részt vett, akinek választott
otthona Magyarország és baráti szálak fűzik iskolánk
tanáraihoz, tanulóihoz is, s aki anyanyelvi
németségével segítette a megfelelő produkciók
kiválasztását.

A győztesek a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége támogatásában nagyon szép és hasznos
német nyelvű könyvekkel, könyvutalványokkal gazdagodhattak. A döntőbe jutottak, s iskolánkat
képviselik majd a március 2-i megyei versenyen: Orsós Dorina, Majoros Kristóf, Vincze Emília, Kocsis
Jázmin, Ivusza Bianka, Schiller Viktória, Ivusza Brigitta, Péter Barnabás, Kerekes Laura. Hajrá gyerekek,
csak így tovább!
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Február 15. 2011. novemberében indult
útjára a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz
Piros-ba!” elnevezésű országos kezdeményezése, amelynek során együttérzésük kifejezésére piros ruhadarabot, kiegészítőt öltöttek
magukra a résztvevők, és minimum 200 Ft
perselybe helyezésével első ízben támogatták
hazánk első gyermekhospice házát, a pécsi
Dóri Házat. Iskolánk tanulói és dolgozói is
pirosba öltöztek ez alkalomból az alapítvány
munkájának
támogatására,
kifejezve
együttérzésünket a gyógyíthatatlan gyermekek
és családtagjaik felé. Öltözz pirosba holnap,
azaz február 16-án Te is, a VIII. Öltözz
pirosba napon!
Február 25.-március 1. között idén is csatlakozott iskolánk a "Pénz7 – Pénzügyi és Vállalkozói
Témahét"-hez a felsős tanulóival. A 2019. év pénzügyi témája, az „Okosan a befektetésekről”, ezáltal a
vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapott az
iskolánkban. Ebben az évben is rekordszámmal regisztrált 1200 iskola több mint 200 ezer diákjának
részesei lehettek tanulóink. Célunk a gazdasági-pénzügyi szemléletformálás, valamint az, hogy a
tanulóink segítséget kapjanak a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetekhez, a tudatos felnőtté
váláshoz. A Pénz7 rendhagyó tanórái az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan,
színesen, élményszerűen adják át és járják körbe a felelős döntéshez szükséges ismereteket. A mi
diákjaink nagyon jól érezték magukat ezeken a tanórákon, s reméljük sok hasznos dolgot tanultak.
Március 2. A Koch Valéria Iskolaközpontban
rendezték az idei tanévben a német nemzetiségi
iskolák szép kiejtési versenyét. A megyei
megmérettetésen iskolánkat Majorosi Kristóf,
Orsós Dorina és Vincze Emília 3. osztályos tanuló,
Ivusza Bianka 5. osztályos, Kocsis Jázmin és
Schiller Viktória 6. osztályos, Péter Barnabás 7.
osztályos, Kerekes Laura és Ivusza Brigitta 8. osztályos tanuló képviselte. Ivusza Brigitta és Kocsis Jázmin a 6. helyen végzett korcsoportjában, Jázmin
kiemelt külön díjat kapott, ha bárki kiesne az előtte végzettek közül, ő is képviselheti Baranya megyét az
országos versenyen. Kerekes Laura az 5. helyen, Péter Barnabás a 3. helyen végzett, ezzel biztosítva
részvételüket a Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőben. Minden szereplőnek gratulálunk,
büszkék vagyunk rájuk, köszönjük az ő és felkészítő tanáraik munkáját!
Iskolánkban lehetőség nyílik e-ügyintézésre is. A KAFFEE tájékoztató füzetben a szülők, illetve a
beiratkozó diákok szülei hasznos, segítő információkat találhatnak az e-ügyintézés folyamatáról. Kérem,
hogy tanulmányozzák át a szóróanyagot, kérdés esetén forduljanak bizalommal Erős Andrea
intézményvezetőhöz. A Központ tájékoztatása alapján a beíratás csak április 1-től lesz aktív eügyintézéssel, ha valaki ezt a módot választaná.

Okorvölgy Község Önkormányzat hírei
Közfoglalkoztatás keretében hat főnek tudunk munkát biztosítani 2019. márc. 1 - 2020. febr. 29 között. A
programban mezőgazdasági, föld utak és szociális feladatok valósulnak meg. Önkormányzatunk sikeresen
vett részt a VISS MAJOR pályázaton. Köszönhetően az elnyert pályázatnak, elkészült a településünkön
átfolyó patak egy részének meder tisztítása. Kötelező önkormányzati feladott ellátó intézmény
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fejlesztésére kiírt pályázatunk is sikeres volt . Ennek keretében felújításra kerül az orvosi rendelő
szoba,valamint a mosdó . A munkálatok tavasszal kezdődnek. Községünkben február 1-től elérhető a
szélessávú internet, melyet a HWR szolgáltat.
Majorosi Józsefné
polgármester

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. március 2-án 1900 órai kezdéssel vacsorával
egybekötött sváb bált rendezett a sportcsarnokban. Zenét a FORTUNA együttes szolgáltatta. A bálon
magyar és német dalokkal fellépett a Német Népdalkör is. Köszönjük szépen mindazoknak a segítségét,
akik bármi módon hozzájárultak a bál sikerességéhez (tombola felajánlás, terem rendezés, díszítés stb.).
A Népdalkör következő próbája 2019. március 13-án lesz.

Strauszné Hell Magdolna elnök
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