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Önkormányzati hírek
Polgármesterré választásom alkalmából készült riportot osztom meg az olvasókkal.
Kérdezzük a nyolcadik ciklusát kezdő, polgármestert!
Mi a tapasztalata a megnyert nyolcadik választásról?
Önkormányzati, Nemzetiségi, Megyei képviselő választás volt 2019. október 13.-án Országunkban,
településinkben. Ezen a napon volt a helyhatósági választás, melyen szép számban vettek részt a
választóink.
Az eredmény nem is maradt el, mert 72% részvételi arányt értünk el. Ez azt jelenti, hogy az embereket
érdekli a sorsuk alakulása.
Mindenek előtt tisztelettel megköszönöm a bizalmukat, mely közel három évtized óta töretlen. A
rendszerváltás óta ez volt a nyolcadik polgármester választás, mely hasonlóan zárult, mint az elmúlt hét
megmérettetés.
Az emberek a munkát értékelik, és az alapján ítélik meg a teljesítményt. A hangzatos szavak, a mások
lejáratása már idejemúlt a helyi politikai életben.
Ha a mi településünk választási morálját értékeljük, tisztelettel szólhatok róla. Semmi olyan nem történt,
ami sértő lett volna a szereplőkre. A kisebb trükkök, számítások, elfogadhatóak, melyek a választási
kampányban megjelentek.
Ezúton is baráti jobbot nyújtok, a volt jelölteknek!
Ezen a napon az emberek többsége nekem szavazott bizalmat, mellyel élni kívánok, és nem visszaélni.
Ezt tettem az elmúlt nyolc választáson is, mert ez tartozik a politikai kultúrámba.
Mitől alakult ki ez a töretlen bizalom az emberekben?
Válaszom egyszerű, amit fő értékként tartok. A demokrácia fő jellemzői, nyíltság, őszinteség, barátság, és
a segítőkészség, ez jellemezte az elmúlt 30 évet. Nem csak a kampányidején kell dolgozni, hanem a
dolgos hétköznapokban is.
Mikor került kapcsolatba a politikával?
Fiatalon kerültem kapcsolatba a politikával. A rendszerváltás előtt 1987-1988 között politikai iskolát
végeztem, majd a Bányaipari Szakszervezeti Érdekvédő szervezetben tevékenykedtem 1990-ig. Sok
kemény csatát megéltem a bányabezáráskor, mely tapasztalatát hasznosíthattam az önkormányzatiságban.
Az 1990-es választásokat követően részt vettem a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsban. Alapító
tagja voltam a „Zöldvölgy” Önkormányzati Társulásnak, valamint az NYMTIT elődjének az
Önkormányzati Szövetségnek.
Rengeteg kapcsolatot építettem ki, melyből profitálunk még a mai napig is.
Így született meg a Sportcsarnok is, az iskolabővítést követően, amikor a pénztelenség volt jellemző az
országban. De így született meg a halastó is, melyet az Uránbánya rekultivációjából, ajándékként kapott a
településünk. Ajándékba kaptuk a tó feletti 4,5 ha erdőt, melyet egy barátom édesanyja ajándékozott a
falunknak, vagy 5 Ft-os áron szereztük meg a szennyvíztelep 2.7 ha területét. Sok segítséget kaptunk a
szolgáltatóház építéséhez is. Mindig a közösség érdekét tartottam szem előtt, megelőzve a saját
érdekemet.
Azt gondolom, hogy ez a mentalitás fejezi ki a kölcsönös bizalomra épülést. Harminc év hosszú idő. Aki
1990-ben született, nem ismerhette a településünk folyamatos fejlődését, így nem is tudja értékelni
mindazt, amit megvalósítottunk.
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Úgy tudjuk Ön a Szent György Vitézi Lovagrend tagja, ami nagy megtiszteltetés.
Hogy lesz valakiből lovag a 21. században?
A rend 1326-ban jött létre. Károly Róbert királyunk alapította, a szent korona védelme érdekében. A rend
a történelem viharait túlélve végzi a feladatát. A történelmi Magyarország területében országonként csak
50 fő lehet egy időben tagja a rendnek, ami valóban nagy megtiszteltetést jelent a tagok számára.
Palástunkon a címer és kereszt, mint eredeti kötelék, fűzi össze a tagjait.
Csak ajánlással lehet valaki a tagja a rendnek, amit elsősorban a munkája alapján, illetve a társadalomban
betöltött szerepéért kaphatja meg a státuszt. A 21 században alapvető értékhordozó a szociális
érzékenység, az emberek iránti tisztelet.
Büszkén mondhatom, hogy az unokám is apródja lett a Szent György Vitézi Lovagrendnek, mely számára
is kötelezettséget jelent.
Mit kívánna a jövőben?
Azt kívánom, hogy olyan utódom legyen majd, aki hasonlóan gondolkodik. Megőrzi az értékeinket
felvállalva, a szükségszerű konfliktusokat is a település érdekében.
Köszönöm a riportot.
Jó munkát kívánunk az elkövetkező öt évben!
Tisztelet a Hetvehelyi Választópolgároknak!
Köszönetemet fejezem ki minden választópolgárunknak, akik az urna elé járultak, illetve, akik
mozgásukban korlátozottak, és kérték a mozgóurnát. Önök, a szavazatukkal erősítették meg a következő
öt évet, melyben folytathatom a közel 30 éve megkezdett önkormányzati munkát.
Megható volt, hogy a szépkorba kerültek is szavazatukkal kívántak érvényt szerezni az akaratuknak. Ők
azok, akik a demokrácia első pillanatától végig kisérték a munkánkat, és örültek a sikereinknek.
Hálásan köszönöm, hogy felejthetetlenné tették a választást, és boldog vagyok, hogy Önöket is
szolgálhattam, illetve szolgálhatom!
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy segítséget tudjak nyújtani az idős napjaikban jelentkező
problémáikban.
A szociális intézményünket fenntartjuk, és további fejlesztésekkel további lehetőségeket biztosítunk a
számukra.
Köszönet a választási Bizottságnak!
Köszönetemet fejezem ki a Választási Bizottság minden tagjának, akik az Önkormányzati választáson
2019. október 13.-án hajnaltól késő estig végezték a felelősség teljes munkát.
Köszönetemet fejezem ki a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltség
vezetőjének, és előadóinak a korrekt munkájukért, amit a választásokon végeztek.
További sikereket kívánok a soron következő választásokhoz!
Alakuló ülés 2019. október 21.-én!
Alakuló ülést tartott Hetvehely Község Képviselő-testülete 2019. október 21.-én.
Wágner Antal polgármester köszöntötte a meghívottakat.
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelenlétével tisztelték meg az alakuló ülést Dr Tóth
Sándor jegyző, Kelenfiné Barics Rita hivatalvezető, Kovács Adél gazdálkodó.
Jelen voltak a Német és Roma önkormányzatok tagjai, az intézményeink vezetői és a Szociális
Szolgáltató Központ vezetője Wágner Ibolya és munkatársai, valamint a leköszönő képviselők Lóki
Károly és Csiki Zoltán.
A Választási Bizottság elnöke Müller Józsefné ismertette a választáson elért eredményeket. A
megválasztott testület tagjai, Wágner Antal polgármester Pásztory Csongor alpolgármester Bagó Jánosné,
Takács Viktor, Grunda János képviselők.
Wágner Antal a polgármesteri eskütétele után javaslatot tett az alpolgármester személyére. A javasolt
személy Pásztory Csongor, akivel évtizedes kapcsolatot tart fent. A Képviselő-testület tagjai öt igen
szavazattal elfogadta az alpolgármester személyét. Következtek a bizottságok felállítása és
megválasztása. Három bizottságot javasolt a polgármester.
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A napirendi pontokat Kelenfiné Barics Rita a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi
Kirendeltség-vezetője készítette elő, aki felvázolta a napirendi pontok szükségszerűségét, illetve
törvényesítette a meghozott határozatokat.
I.
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság, melynek vezetője Bagó Jánosné
II.
Sport és ifjúsági bizottság, melynek vezetője Takács Viktor
III.
Szociális bizottság, melynek vezetője Grunda János.
A bizottságok felállását követően a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról döntött a frissen
megválasztott testület, valamint a hivatal vezetője tájékoztatást tartott az összeférhetetlenség szabályiról,
méltatlanságról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a képviselő képzés kötelezettségéről.
A hivatalvezető felhívta a polgármester figyelmét, hogy az alakuló üléstől számított hat hónapon belül
gazdasági tervet, valamint fejlesztési programot kell készíteni, melyet a Képviselő-testület fogad el.
Az utolsó napirendi pont tárgyalását követően a polgármester gratulált a megválasztott képviselőknek, és
eredményes öt esztendőt kívánt mindnyájuknak!
Az alakuló ülést követően az egyebekben a polgármester megköszönte a két leköszönő képviselő
munkáját.
Lóki Károly az előző ciklus alpolgármestere több évtizeden keresztül képviselte a településünk lakóit,
végezte a feladatát. További együttműködésre kérte a polgármester, mint ahogy Csiki Zoltánt is, aki
kooptálással került az előző képviselő-testületbe.
Egy kis ajándékkal köszöntük meg a munkájukat.
Köszönetünket fejeztük ki Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek, valamint Kovács Adél
gazdálkodónak az eddig végzett munkájukért.
Az idei esztendőben 10 éve annak, hogy létrehoztuk a szociális intézményünket, melyben elengedhetetlen
érdemei vannak Wágner Ibolya intézményvezetőnek, valamint Magasi Jánosnénak, akik a kezdetektől
végzik a feladatukat.
Polgármester úr az ülés végén egy pohárköszöntőben gratulált a megválasztott képviselő-testület
tagjainak, és megköszönte mindenkinek a munkáját, akik segítették Hetvehely község fejlődését.
Az alakuló ülés ünnepélyes része, egy közös vacsorával zárult!
Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése!
Alakuló ülést tartott a Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Müller Józsefné a Választási Bizottság elnöke bejelentette a választási eredményt, majd feleskette a
jelölteket. A korelnök elfogadtatta a napirendi pontokat, majd levezette az ülést. Az eseményt
megtisztelte Gál József az ÉKE elnöke, valamint Dr Tóth Sándor a Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője és Wágner Antal polgármester.
Az eskütételt követően választottak maguk közül elnököt, Ifj Berkes Mihályt, valamint helyettest, Orsós
Sándort.
Sajnálatos tény, hogy a megválasztott Lungo Drom jelöltek nem vállalták a mandátum átvételét, így a
három fő képviselő helyett, két fővel alakították meg a Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.
Nem volna szabad a különböző irányzatokat párt alapra helyezni. Egy fontos szerep legyen, képviselni a
Hetvehelyi Roma közösséget. Az teljesen mindegy, hogy Lungo Drom, vagy ÉKE gyűjtőfogalom alapján
kerül be valaki a Képviselő-testületbe, a célja egy kell, hogy legyen, képviselni a helyi roma közösséget.
Wágner Antal
polgármester

Tisztelt Hetvehelyi Lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik rám szavaztak. Szeretnék gratulálni a megválasztott
képviselőknek és a Polgármester úrnak!
Tisztelettel: Kocsis Ernő
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Választási tájékoztató
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának eredményei:
HETVEHELY
Polgármester:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Wágner Antal
147
Kocsis Ernő
104
Gyenei János
28
Helyi önkormányzati képviselők:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Takács Viktor
179
Pásztory Csongor
173
Grunda János
122
Bagó Jánosné
108
Lóki Károly
93
Csiki Zoltán
79
Gaál Tamás
74
Kasper András
70
Szám István
34
Zakor László
15
Német nemzetiségi önkormányzati képviselők:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Erős Andrea
42
Strauszné Hell Magdolna
41
Takács Viktorné
37
Bagó Jánosné
25
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Berkes Mihály
49
Bogdán Mátyás
45
Orsós Sándor
40
Grunda Jánosné
31
Borka Erzsébet
18
Buchwald Kinga
16

MEGSZERZETT MANDÁTUM
polgármester

MEGSZERZETT MANDÁTUM
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

MEGSZERZETT MANDÁTUM
képviselő
képviselő
képviselő
MEGSZERZETT MANDÁTUM
képviselő
képviselő
képviselő

OKORVÖLGY
Polgármester:

NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT
MEGSZERZETT MANDÁTUM
Majorosi Józsefné
43
polgármester
Finta Zsolt
20
Helyi önkormányzati képviselők:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT MEGSZERZETT MANDÁTUM
Rezeli Csaba
41
képviselő
Egerszegi Károly
31
képviselő
Rapp Csabáné
24
Tóth Péter
18
SZENTKATALIN
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Polgármester:
NÉV

ÉRVÉNYES SZAVAZAT MEGSZERZETT MANDÁTUM
Varga Éva
55
polgármester
Helyi önkormányzati képviselők:
NÉV
ÉRVÉNYES SZAVAZAT MEGSZERZETT MANDÁTUM
Szabó Ferenc
36
képviselő
Szabó Bianka
35
képviselő
Panek Zsolt
31
képviselő
Szilágyi Imréné
26
képviselő
Kemkers Robert Hindrik
24
Androvics Albert
17
Rapp Istvánné
16
Orsós Katalin
9
Köszönöm szépen a hivatal dolgozóinak, valamint a Helyi Választási Bizottságoknak az egész napon át
tartó, éjszakába nyúló lelkiismeretes munkavégzést!
Köszönöm a választópolgároknak az országos átlagnál lényegesen magasabb részvételi arányt!
A mandátumhoz jutott polgármesternek, képviselőknek, nemzetiségi képviselőknek gratulálok,
munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok!
Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. október.
Bakonya:
Az október 13.- i választáson az új testület tagjai:
Janz Anikó Szilvia polgármester, Seres József alpolgármester, Lauer Zoltán képviselő, Babosné Sévó
Andrea képviselő, Galambos Éva képviselő
Október 23-án a Milleniumi parkban ünnepélyes megemlékezést tartottak a forradalom emlékére.
Október 26-án a település 60 év feletti lakosait köszöntötték ünnepélyes keretek között, ahol 6000.- Ft os támogatásban részesültek.
Október 31-én Halloween partit szerveztünk a gyerekek számára.
Boda:
Bodán folyamatosan zajlik a megtermelt őrölt paprika készítése. A gyengébbre sikerült termés ellenére a
minőség kifogástalan lett! A burgonyatermés, melyet szintén a közmunka program kereteiben termeltetett
az önkormányzat, kiosztásra került a település lakói között.
Az “ Élethosszig tartó Tanulás” pályázat keretében, illetve a település önkormányzata, valamint a
gyermekek közreműködésével, nagy sikerrel zajlottak a Hallowen előkészületei. A résztvevők közösen
készítették el a szükséges jelmezeket, a tököket kifaragták és egy vidám délutánt töltöttek el a felkészülés
keretében.
A 2019. évi önkormányzati választás lezajlott a településen, a képviselő testület megalakult, az érintettek
az alakuló ülésen letették a hivatali esküjüket.
Bükkösd:
Az önkormányzati választást követően a képviselő testület megalakult, az érintettek az alakuló ülésen
letették a hivatali esküjüket.
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Cserdi:
Az Év Civil Polgármestere kitüntető címet kapta Bogdán László a település vezetője, az elismerő
oklevelet dr. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök adta át ünnepi műsor keretében.
Megkezdődött a hűtőház kivitelezési munkálata a település határában.
Cserkút:
Két régóta beadott, és eddig el nem bírált Leader pályázatunk is támogatásban részesült, így a Cserkúti
Polgárőr Egyesülettel közösen beadott pályázatunk Polgárőr pihenő (a mostani halőrház) felújítására
1.005.022.- Ft támogatást kaptunk. A másik pályázat a Varázs-garázs Játszóház felújítására,
korszerűsítésére 1.119.995.- Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A munkálatok várhatóan még
az idei esztendőben elkezdődnek.
Dinnyeberki:
Elkészült Gyűrűfű út beruházásunk, befejeződött temető, ravatalozó felújítása, a temető projektet a
NYMTIT forrásból valósítottuk meg.
November első napjaiban rendezvényt szerveztünk lovas programokkal, szomszéd települések
meglátogatásával.
Helesfa.
A hónap elején kompetencia-fejlesztő tréninget rendeztünk a hátrányos helyzetű, illetve alacsonyabb
iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek számára. A tréningen kitértek a digitális kompetenciák
fejlesztésére is.
Befejeződött a Kultúrház nyílászáróinak a cseréje.
Az önkormányzati választások lezajlottak, az alakuló ülésére október 28-án került sor.
Hetvehely:
Október 4.-én Közmeghallgatást, illetve Falugyűlést tartott a Képviselő-testület a sportcsarnokban,
melyen közel 100 fő vett részt.
Helyhatósági választás volt október 13.-án, melyen a régi polgármester kapott újra 5 évre szóló bizalmat,
már 8.-ik alkalommal. Megalakult az új Képviselő-testület, megválasztásra került az alpolgármester
személye, valamint megválasztásra kerültek a bizottságok is. Alakuló ülést tartott már a Német
Nemzetiségi Önkormányzat is, melyen megválasztásra került a vezetője
Ibafa:
Október 08.-án cikluszáró testületi ülésre került sor, ahol a képviselők értékelték az elmúlt öt év
munkáját.
A polgármester a képviselőknek emlékplakettet adott át, majd az önkormányzati munkából visszavonuló
Lakatos Sándor képviselő úrnak emléktárgy átadásával köszönte meg az elmúlt 21 évben végzett
képviselői, alpolgármesteri munkáját.
Az októberi önkormányzati választáson 1 fő polgármesteri jelölt és 7 fő képviselő jelölt indult. A
választás eredménye: Polgármester: Benes László, Képviselők: Fridrich István, Gelencsér Zoltán,
Gondos Róbert és Király Margaréta.
Az új képviselő testület október 24.-én tartotta alakuló ülését, ahol a HVB elnöke ismertette a választás
eredményét. A megbízó levelek átvétele és az eskütétel után a képviselő testület megkezdte munkáját.
A hónap végére elkészült és használatba vettük az új buszvárót, mely fából készült és Szatyor Győző
munkáját dicséri.

Kővágótöttös:
Befejeződött a Tájház II. ütemének felújítása, mely a NYMTIT támogatásból valósult meg. Az
elszámolás elfogadásra került az RHK Kft. részéről, papír alapon el lett küldve az anyag a minisztérium
felé.
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Az október 13-i választás eredményeként Kővágótöttösön újra lett választva az előző polgármester és a
képviselő testület igen magas szavazati aránnyal, az október 21-i alakuló ülésen az eskütételekre került
sor, ugyancsak e napon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása és eskütétele is megtörtént.
Az RNÖ teljesen új vezetősége, Faragó Erika elnök, Bogdán Rozália elnök helyettes és Orsós József tag
kezdik meg az öt éves munkát.
A testületi ülés keretében Vizslár Irén polgármester asszony kapott megbízást, hogy a NYMTIT
társulásban képviselje a települést, első alkalommal mutatkozott be Dr. Tihanyi Keve jegyző úr, aki
október 09-től az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
Döntött még a testület a Cserkúton leégett családi ház tulajdonosainak 100 000.- Ft-os támogatásáról,
valamint a téli hó eltakarításról, az előző évi Zetoros Bt.- vel való szerződéskötésről.
Kővágószőlős:
Megérkezett településünkre a szociális tűzifa, melynek kiosztásáról a képviselő-testület dönt.
Szomszéd Falvak kupája horgászversenyen vettünk részt Cserkúton, ahol a településünk színeiben induló
csapatunk megnyerte a kupát. A kővágószőlősi csapat tagjai: Erős Norbert, Erős Máté és Kunyi Zoltán.
A Baranya Megyei Közgyűlés 2019. október 10-i ülésén kihirdették többek között a bölcsőde pályázatok
eredményét. Pozitív döntés született a Kővágószőlősi Önkormányzat által benyújtott bölcsőde pályázattal
kapcsolatban.
Az Árpád utcai beszakadt út vis maior pályázatban a Belügyminisztérium által hozott döntést elfogadtuk.
A kivitelezési munkálatokhoz szükséges dokumentumok megérkeztek, így a felújítást megkezdhetik a
szakemberek.
Október 12-én a II. Szőlős-Cserkút körök Félmaratonon (21 km) Túri Zsuzsanna kővágószőlősi lakos az
abszolút Női 1 és a Kategória 1-helyezést érte el.
A Kővágószőlősi Keresztény Kaszinó 10 éves jubileumán Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi
apostoli kormányzó volt az előadó. Az ünnepélyes összejövetelen Szalek Ewa és Tarjányi Zoltán a
keresztény kaszinó vezetői köszöntötték az érdeklődőket és a vendégeket. A nagyon érdekes és léleképítő
előadást tartó Dr. Udvardy György érsek úron kívül itt volt az alapító Hamzau Relu atya és a mostani
egyházi vezető Barics Gábriel atya, valamint a papi pályára Kővágószőlősről induló Lápossy Péter,
továbbá a környékbeli polgármesterek, önkormányzati képviselők és civil szervezetek képviselői mellett
az egyházközségi tanácsadói testület vezetői. A kővágószőlősi és cserkúti zenész fiatalok kedves műsort
adtak a mintegy százfőnyi érdeklődő örömére, megénekeltetve még a közönséget is.
Október 19-20-án, idén 12. alkalommal adott otthont a budapesti Hősök tere a Nemzeti Vágta döntő
futamának. Önkormányzatunk ingyenes Vágta Buszt indított a szurkolók számára. 25 fős szurkoló
csapatunk drukkolt versenyzőnknek. A döntőbe 72 település lovasaiból jutottak be, egy-egy futamban hat
lovas vehet részt, így 12 előfutamból juthattak a középfutamokba a települések lovasai. Az egyes
előfutamokban résztvevő települések sorsolására a Hadtörténeti Múzeum Márványtermében került
sor. Bagonyi Gergely Déva Szándék nevű lovával versenyzett Kővágószőlős színeiben. A 9. előfutamból
elsőként ért célba 78,06-os idővel. A 2. középfutamban 106,47-es idővel negyedikként futott be.
Október 22-én az 56-osok terén tartottuk megemlékezésünket. A rendezvényre az iskolásaink formabontó
megemlékezéssel készültek (felkészítő: Kozma Kata tanárnő). A gyerekek műsorát Sándor Tibor
polgármester ünnepi beszéde követte. Az emlékkőnél az önkormányzat és a helyi civil szervezetek
képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Október 24-én villámlátogatást tettek finn testvér településünkről vendégeink. Az iskolások testnevelés és
angolórájába pillantottak be majd a polgármesteri hivatalban beszélgetést folytattunk a kapcsolat
ápolásáról.
Az október 28-án tartott képviselő-testületi ülésen Sándor Tibor polgármestert delegálta a testület az
NYMTIT-be a település képviseletére.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Megalakult az új német nemzetiségi önkormányzat Hetvehelyen. A képviselők 2019. október 22-én
tették le esküjüket, az alakuló ülésen szó volt a legfontosabb célkitűzésekről, illetve a három tagú testület
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megválasztotta tisztségviselőit is, így Erős Andrea elnökként, Strauszné Hell Magdolna Rozália
elnökhelyettesként, Takács Viktorné képviselőként dolgozik az elkövetkezendő öt évben. A helyi
választási bizottság elnökének tájékoztatója szerint a települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása mindenben megfelelt a törvényeknek. Az elnök az ülésen elmondta legfontosabb
céljuk a német identitás megőrzése, a hagyományok ápolása, a német nyelv minél nagyobb, minél
szélesebb körben való terjesztése. De természetesen a céljaink közé tartozik a település németségével a
megfelelő kapcsolattartás, rendezvények szervezése, a települési önkormányzattal, valamint a Baranyai
Német Önkormányzatok Szövetségével, a Baranya Megyei és az Országos Német Önkormányzattal való
kapcsolattartás és együttműködés.
2019.11.01-jén koszorúzással egybekötött megemlékezésen vehetett részt településünk lakossága. A
hetvehelyi hősi halottainkról: az I. és II. világháborús halottainkról, valamint a Malenkij Robotra
elhurcoltakról is megemlékeztünk. A rendezvényt a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezte. Közösen, méltón tisztelegtünk a szeretteinknek, hőseinknek, elődeinknek! Köszönetet
mondunk Wágner Antalnak, településünk polgármesterének, aki a Szent György lovagrendet is
képviselte, Takács Marcellnak és Bubori Bálintnak, iskolánk tanítványainak, valamint a Hetvehelyi német
népdalkör énekeseinek, hogy műsorukkal emelték rendezvényünk színvonalát.

Fotó: Takács Viktorné

Erős Andrea
elnök

Mi történt az iskolában?
Október 3. Mindig örömmel fogadjuk volt
tanítványainkat, a mai napon is ezt tettük! Főleg,
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hogy osztályával együtt látogatott el hozzánk
Androvics Viven, kedvükre és tiszteletükre táncra
is perdültek iskolásaink! Öröm volt ismét együtt
lennünk!
Sok
sikert
kívánunk
az
osztályprojekthez!
Október 4. Az Állatok világnapja egész évre azt üzeni nekünk, hogy éljünk harmóniában a minket
körülvevő élőlényekkel és a természettel. A mai napon felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyi állat él a
Földön, miért fontos, hogy óvjuk őket. Az osztályok kontinensenként gyűjtötték össze a ma élő
állatfajokat, de a kontinensekre rákerültek azok az állatok is, amikben sajnos már nem tudunk
gyönyörködni, a kihalt állatfajok is.
Október 4. Október hatodika nemzeti gyásznap, ilyenkor megemlékezünk az 1849-ben ezen a napon
kivégzett aradi vértanúkról. A tizenhárom nevet legalább egyszer-kétszer minden iskolás memorizálja,
nevük közszájon forog Aulichtól Kiss Ernőn át Vécseyig. Kicsiktől a nagyokig osztálykeretben
beszélgettünk az aradi vértanúkról, megemlékeztünk hősiességükről.
Október 9. Három alkalmas színházbérletünk első előadásán 24 tanulónk jutott el a Pécsi Nemzeti
Színházba, ahol is Kertész Erzsi: Panthera című szabaduló-játékát nézhették meg, mely az írónő „A
hógömb fogságában” című regénye alapján készült. A kiskamasz korosztály számára ideális darabot
minden diákunk csillogó szemmel nézte és pozitív élményekkel telin értek haza. Utazásuk Pécsre ismét
ingyenes volt számukra, az iskolabusz mellett a Hetvehelyi- és a Szentkatalini Önkormányzat falubuszos
támogatásának köszönhetően.
Október 11. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Sumony községgel való együttműködési
megállapodás alapján) huszonöt diákunk (7-8. osztályosok) a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja közreműködésével a
sumonyi madárgyűrűző táborba látogatott egy témanap erejéig. 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. A madarakon kívül még
fogtunk békát is, sőt Szimi egy kismacskával is gazdagabb lett! Köszönetet kívánunk mondani ezért a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja minden tagjának, valamint
a pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek! A fényképek tanúskodnak arról, hogy mennyire
élvezték a gyerekek a programot.
Nemzetiségi iskola lévén mi sem volt természetesebb,
hogy nemzetiségi népismereti pályázati anyagok készítettünk el. A Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzat
alkotópályázatot hirdetett iskolás csoportoknak. A feladatban olyan katona- vagy kelengyeládát kellett készíteni,
amibe a "Mi tárgyaink" kerültek volna. Belekerültek ezen
tárgyak kicsinyített mása, amire szükségünk lehetett volna.
A tárgyak készülhettek újrahasznosított anyagokból, kézzel,
szülői segítséggel, színezve, rajzolva, szerkesztve, ragasztva... stb. Lefényképeztük a mi kelengyeládánkat, a kiállítás
után várjuk vissza, hogy a település Heimatmuseum-át
díszítse tovább, hiszen autentikusra sikeredett...
Október 15. A 2018/2019-es tanévben a hetedik és hatodik osztályosok "A hajótörött története"
bábpályázaton országos második helyezést értek el. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ezt a szép
eredményt egy Egyiptomról szóló előadással jutalmazta. Az előadást Dr. Győry Hedvig a Magyar
Egyiptomi Baráti Társaság elnöke tartotta meg az ötödik és a hatodik osztályosoknak. Nagyon sok
érdekes információt tudtunk meg az egyiptomi vallásról, megismerkedtünk az egyiptológiával, a
régészettel, az egyiptomi írással és érdekes történeteket hallgattunk az istenek életéről. Köszönjük Dr.
Győry Hedvignek az előadást!
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Október 16. Az ipari és környezeti változások utánpótlás-nevelés szempontjából kihívások elé állítják
a műszaki szakmát, hiszen a digitalizáció okán egyre szélesebb szaktudásra van szükség. A vállalatok
különböző aktivitásokkal, programokkal teszik vonzóvá a fiatalok számára a műszaki pályát, de valós
megoldást a cégek, a szakmai szervezetek, valamint a pályaválasztás előtt álló fiatalok közötti párbeszéd
jelenthet a szakemberhiány kérdésében. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) szervezésében
immár ötödik alkalommal megvalósuló Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál országos roadshow
formájában ismertette meg a kapcsolódó szakterületeket, a lehetőségeket a fiatalokkal, interaktív módon
edukálta a diákokat, valamint összehozta az érdeklődőket a vállalatok szakembereivel. Nyolcadikosaink
Pécsett voltak, a fényképek bizonyítják, hogy jól érezték magukat.
Október 17. A gyerekek megkapták első "fizetésüket"
a vállalásaikért, önkéntes munkáikért, versenyen,
rendezvényen való részvételükért és még megannyi apró
jó cselekedeteikért. A munka gyümölcse a Frankó volt,
kinek több-kinek kevesebb, amit elkölthettek az
OKOSHOP-ban. A fényképek is bizonyítják, hogy jó
ötlet volt, tovább kell folytatni. Pár hónap múlva értékes
tárgyakat is tudnak majd "vásárolni". Aki okos volt, ma
kinézte az áhított tárgyat és nem költött semmit, spórolt.
Hajrá, gyűjtsétek a Frankókat!
Október 21. Hetedik osztályosaink a Deutsche Bühne Robinson előadását nézhették meg a Koch
Valéria Iskolaközpontban. Robinson és Crusoe egy műanyagokból álló lakatlan szigeten küzd meg a
környezet és az emberi bizalmatlanság kérdésével. Mindenki megértette, hogy a környezetvédelemről és
az emberi együttműködés fontosságáról nem lehet eleget beszélni, olvasni, hallani…Köszönjük Balázs
Gábornak a segítséget, nélküle nem jutottunk volna el az előadásra.
Október 21. Münchenben már a jövő évi
Oktoberfest-et szervezik, de felsőseink kihasználva
az indián nyarat a szabadban és a teremben is
megmérkőztek intellektuális és művészi feladatokon
keresztül.
Remekeltek
szövegfelidézésben,
szógyűjtésben és felismerésben, daltanulásban és
csoportos éneklésben és nem utolsó sorban
Aktivytiben. A nyertes csapat a BUNTE ANANAS,
tagjai: Kollár Boglárka, Bartics Noémi, Schneider
Kitti és Péter Barnabás.
Október 22. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a
2012-es alaptörvény is megerősített. Országszerte számos helyen tartanak megemlékezéseket,
rendezvényeket a forradalom eseményeire emlékezve. Nyolcadikosaink méltón emlékeztek meg
hőseinkről, az október 23-i forradalomról. A fényképek tanúbizonysága szerint alsósok, felsősök
egyformán átélték a nap eseményeit. "Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak."
Forrás: http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu/

Inkább kérjenek!
Sajnálatos módon ismét valaki/valakik eltulajdonították a templom elé, még szeptemberben elültetett
cserjét. Ha szeretnének, inkább kérjenek, mint lopjanak!!!! Adunk!
Rózsi néni

~ 10 ~

2019. november

Rólunk szól

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
FOLYTASSUK, HOGY HAGYOMÁNNYÁ VÁLJON……
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!
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 Szociális Szolgáltató
Központ és konyhája
dolgozói és tagjai
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Bajnoki mérkőzés VIII. forduló
Hetvehely-Szabadszentkirály
1-5 /1-2/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Orsós R.
Bogdán P., Bogdán V., Vincze, Marik
Pásztory, Horváth I.
Gólszerző: Berkes M.
Csere: Bogdán V. h. Panek, Horváth I. h.
Till, Deverdics h. Kiss, Bogdán P. h.
Orsós Z.
Bajnoki mérkőzés X. forduló
Vajszló-Hetvehely
7-2 /4-1/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Vincze
Bogdán P. Orsós R., Pásztory, Horváth I.
Marik, Kempf
Gólszerző: Deverdics, Nagy
Csere: Horváth I. h. Panek, Pásztory h.
Bogdán V., Kempf h. Bogdán A.,
Deverdics h. Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés IX. forduló
Kishárságy-Hetvehely

Hetvehely csapata létszám hiány miatt nem
vállalta a mérkőzést.

Bajnoki mérkőzés XI. forduló
Hetvehely-Szentlászló
5-2 /2-1/
Hetvehely:
Mihály
Bogdán A., Deverdics, Berkes M., Bogdán P.
Bogdán V., Orsós R., Marik, Pásztory
Panek, Nagy
Gólszerző: Orsós R., Deverdics, Pásztory,
Bogdán P., Panek
Csere: Bogdán A. h. Till
Forrás: https://baranya.mlsz.hu/

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Kafka Mátyásné
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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