Hetvehely Község Önkormányzata hírei
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2020. FEBRUÁR
A tartalomból:

2020 szökőév!
Mit is jelent ez?
A szökőév olyan év, amely több napot tartalmaz az év szokásos hoszszánál azért, hogy a naptárt szinkronba hozza a csillagászati
(tropikus évvel) vagy évszakok szerinti idővel (latinul: annus
bissextilis, azaz ‘szökőnapos év’).
A szökőnap február 24.
Ennek oka a római naptárban keresendő, amelyben Julius Caesar kihirdette, hogy „a március kalendasa előtti 6. nap kettőztessék meg”,
mely a mai naptárunk szerint február 23. napjának felel meg, melyet
a szökőnap követ. Ám tévesen gyakran február 29-ét tartják szökőnapnak.
Miért nem február 29. a szökőnap?
A válasz naptártörténeti okokra vezethető vissza, melynek alapja az
a rossz felfogás, mely szerint szökőévben a február hónap egy toldaléknapot kap. A valóság azonban az, hogy a február 24. napja megduplázódik, így a szökőnap közbeékelődik a hagyományos év február 24. és 25. napja közé, ezért Mátyás névnapja és az azt követő névnapok mind egy nappal eltolódnak, mely “Mátyás ugrása” néven is
ismeretes. Ennek következtében február 24. napján a szökőévekben
senki sem ünnepli a névnapját.
Házassági ajánlatok
Az 5. században Szent Patrikra és Szent Brigittára visszamenő hagyomány Írországban, hogy a nők csak szökőévekben tehetnek házassági ajánlatot.
Hölgyek itt az idő…!
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Meghívó Rafzból:
Meghívó érkezett a testvértelepülésről. A Svájci Rafz partnertelepüléssel már 26. éve van kapcsolata Hetvehelynek. Az idei
esztendőben 1150. éves évfordulóját ünnepeli a település,
melyre 20 fős delegációt várnak a településünkről.

A konyha megújul:
Új konyhai gépek érkeznek a Szolgáltatóházba, melyek része az elnyert konyha,
étterem fejlesztési pályázatnak. A gépek összértéke meghaladja a 8 millió Ft
összeget.
Tájékoztatás:
Az útkarbantartás pályázatban elnyert gépek leszállítását is megkezdte, a projektben szereplő gépforgalmazó, ebben szerepel traktor, mulcsozó, ágdaráló
rézsűkasza, tereprendező. A konzorciumban szereplő gépek összértéke, meghalad a 20 millió Ft összeget.

Kiadó fóliasátrak:
A közfoglalkoztatás leépítése miatt ebben az évben önkormányzatunk -munkaerő
hiányában- nem tudja művelni a Rákóczi 87/8 helyrajzi számú területen felállított
négy db fóliasátrat. Amennyiben településünk lakosai közül valaki szeretné művelni a területet, a pontos részletekről keresse Wágner Antalt, településünk polgármesterét.
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Unser schwäbisches Dorf– schwäbisches Herz
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
hírei
A Bethlen Gábor
Alapkezelőhöz benyújtott négy pályázatunk elbírálás
alatt van. Reménykedve várjuk az
eredményt,
ami
várhatóan február
végén lesz.

„A hagyományt
nem ápolni kell,

Január 11-én testületünk kiegészülve érdeklődő lakosokkal részt
vett a a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja tiszteletére rendezett 24. országos gálán, a pécsi Kodály Központban: a
beszédek után ünnepélyes díjátadón vehettünk részt, majd kis
kóstolót kaptunk a kulturális programokból. Köszönjük a lehetőséget, jövőre is élünk vele!

hisz nem beteg.
Nem őrizni kell,
mert nem rab.
Hagyományaink
csak akkor
maradhatnak
meg, ha megéljük
őket!”
2020. 01.19.: A Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja alkalmából a vasárnapi szentmisén a
hagyományokhoz híven német népdallal és főhajtással tisztelegtünk a Hetvehelyről elhurcolt áldozatok emléke előtt.
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Unser schwäbisches Dorf– schwäbisches Herz
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
hírei
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A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

Február 8-án 70 fős csoporttal egy pécsi baráti alapon szerveződő turistacsoportot láttunk vendégül településünkön, akik elsősorban a roma skanzenre, vagyis a kunyhókra voltak kíváncsiak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében Berkes Mihály elnök és Orsós Sándor képviselő kalauzolták e vendégeket,
akik nagy érdeklődéssel és tetszéssel járták körbe a kiállítóhelyet.

Február 18-án Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében Berkes Mihály elnök és Orsós Sándor képviselő részt
vett a Baranya Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évértékelő összejövetelén.

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Baka János
hetvehelyi lakos
90 éves korában, hosszantartó súlyos betegségben elhunyt.
A gyászoló család
Völgyünk Hangja
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Iskolánk hírei
2020. Január 16-17. EGÉSZSÉG HETE- Védőnői előadások. A
hét folyamán településünk Védőnője is nagyon aktívan részt
vett az Egészség hete projektünkben. Mindösszesen hat előadást tartott a gyerekeknek változatos csoportbontásban a legkülönbözőbb egészséggel kapcsolatos témakörökben. Hallhattak általánosságban az egészséges életmód összetevőiről, higiéniai ismeretekről és a kamaszkori testi fejlődéssel kapcsolatos
különféle ismeretekről.
2020. Január 15. EGÉSZSÉG HETE- Lelki egészség. Az évek
során sokszor hallanak a diákok akár tanórákon, akár projektek keretében az egészséges életmód különféle ismérveiről, de
keveset találkoznak a lélek egészségével, annak fontosságával,
a lélek betegségének felismeréséről, a megelőzésről és lelki
egészségünk javításának lehetőségeiről. Erről tartott előadást
diákjainknak kollégánk, Ivády Virág tanítónő.
2020. Január 14-17. EGÉSZSÉG HETE- Gyümölcs-napok.
Egészsége hete programunk idei kiemelt témája a gyümölcsök
voltak. A gyerekek maguk készítettek gyümölcssalátákat, melyeket aztán jóízűen el is fogyasztottak, ötleteket kapva arra,
hogyan tehetik otthon is változatossá mindennapi gyümölcsfogyasztásukat. Ezen kívül egy különleges gyümölcsök kóstolója program alkalmával egzotikus gyümölcsöket is kóstolhattak, hogy picit változatosabb lehessen vitaminbevitelük a méltán nagyon finom hazai és megszokott gyümölcsök mellett.
Sokan először ettek mangót, pomelót, friss ananászt, datolyaszilvát, de örömmel és gyermeki kíváncsisággal, nyitottsággal
vettek részt a kóstolón.
2020. Január 13. EGÉSZSÉG HETE- Elsősegélynyújtás. Tanulóink egy aktív állományban lévő és dolgozó hivatásos mentőápolótól halhattak hasznos ismereteket Elsősegélynyújtás témakörben. A megszokott tematikákkal ellentétben Dávid előadása azokra az esetekre koncentrált, amelyekkel napi munkája során tapasztalta, hogy leggyakrabban előfordulnak a mindennapokban, így valószínűleg a tanulók is ezekkel találkozhatnak. Mentősként leginkább arra hívta fel a figyelmet, hogyan segíthetünk úgy a különféle balesetek során, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk a sérültnek.
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Iskolánk hírei
2020. 01.19.: A Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja alkalmából iskolánk tanulói a hétfői német órákon
foglalkoztak az emléknaphoz kötődő érzelmi és tartalmi kérdésekkel.
Olyan fogalmakat tisztáztak, mint „kollektív felelősségre vonás”
„ártatlanság vélelme” „hecckampány” „marhavagonos tömegdeportálás” „malenkij robot”…
A vasárnapi szentmisén a hagyományokhoz híven német népdallal és
főhajtással tisztelegtünk a Hetvehelyről elhurcolt áldozatok emléke
előtt.

2020. 01.27.: Az idei tanévben is lehetőséget az általános iskolák a tanév
rendjéről szóló rendelet alapján, hogy egy tanítási napot kizárólag pályaorientációs célra használjanak fel. Élve ezzel a lehetőséggel iskolánk január 27-én pályaorientációs napot tartott, ahol a diákok különböző formában, helyszíneken, életkoruknak megfelelően ismerkedhettek az egyes
szakmákkal. Legfőbb célja ennek a napnak, hogy elősegítse a tanulók ismereteinek, tapasztalatainak bővítését a munka különböző színterein,
megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát. A
gyerekek önismereti foglalkozásokon, pályaorientációs órákon és előadásokon vettek részt.
Köszönet illeti Purger Valériát, pályaorientációs tanácsadót a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamarától és munkatársait valamint Balázs
Lászlót, az iskolarendőrt munkájukért, színvonlas előadásaikért, a hasznos információkért!
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Iskolánk hírei

A Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület pályázatát a 2020. január 30án meghozott döntés alapján, a LAFARGE Közösségi Érték Program
Társadalmi Tanácsa támogatásra érdemesnek találta az alábbiak szerint:
A támogatói döntés alapján a megpályázott összeg elfogadásra került, vagyis ennek értelmében az Iskolai kerítés újraéledése Hetvehelyen projekt megvalósítására 200.000 Ft, azaz kettőszáz ezer forint támogatás adható a LAFARGE Közösségi Érték Program keretében.
A támogatói döntés alapján a megpályázott összeg elfogadásra került, vagyis ennek értelmében az Nemzetiségi identitás erősítése a régi temető rendbehozatalával Hetvehelyen projekt megvalósítására
300.000 Ft, azaz háromszáz ezer forint támogatás adható a LAFARGE
Közösségi Érték Program keretében.
A munkákat a jó idő beállta után el is kezdjük, amelyben számítunk a
szülők, lakosok aktív közreműködésére! Köszönjük a támogatást!

2020.01.31.: Egy igazi vizes élőhely felkeresésével emlékezett
meg iskolánk a "Vizes élőhelyek világnapja"-ról. A hetvehelyi
horgásztónál nagyon érdekfeszítő előadást hallgattak meg tanulóink Strausz Lászlótól, a helyi horgász egyesület elnökétől
egy vizes élőhely felépítéséről, együttéléséről, az itt élő halak,
madarak és egyéb élőlények egymásrautaltságáról életközösségéről. Tanulóink kérdései komoly érdeklődésről tettek bizonyságot, "Mit csinálnak a halak most?", "Hol vannak a rovarok
ilyenkor?", "Mikor jönnek a békák?" Nagyon érdekes válaszokat
kaptunk amit hasznosítani tudnak tanulóink a mindennapi tanulmányok során, köszönjük!
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Hátrahagyott oldal…
„Fauna” versei
Szél

Hold

Tudod miről szól az éji szellő
fecsegésnek hitt dallama?
Egy madárról,
Ki szárnya alatt, oltalma.

Kinek húzza hegedűjét a vígadó
hold az égen?
A csillagoknak,
Kik bánatának majdhogynem vége.

Mit akarhat a pusztától az éhesen ordító szél?
Prédát követel,
Ki gyávasága miatt már rég nem
él.

Mit kívánhat ez a vörösen égő szem
a horizonton?
Csillagvért,
Mely szomorúságot hozott.

2019.02.08.

2019.02.08.
Az itt megjelent írások
egészét vagy részletét
tilos az írók
beleegyezése nélkül
felhasználni. Az írások
szerzői jeligések, az
eredeti szerző neve a
szerkesztőségben
megtalálható!

Vihar
Miért hallgat olykor a legsötétebb vihar is a pusztán?
A vadak miatt.
Kik védelmében ott megnyugvás.

Tűz
S mondd, a tűz melegsége?
Miért oly átkozottul szenvedélyes?
Miattad leány, Ki szívébe egy legényt
fest.

Miért támad ilyenkor is ez az átkozott
vihar?
Egy vágyért
Mely keserű sötétséget inna.
Kik védelmében ott megnyugvás.

Lehelj a tűzbe, hisz ép teste már rég elhalt...
Már csak egy gondolat eleven
“Az éjszaka megtart.”

2019.02.08.

2019.02.08.
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NYMTIT települési gyorsinformációk
2020. január
Boda:
Megérkeztek az orvosi rendelőbe az orvosi eszközök: bútorok,
EKG készülék, nővértáska teljes felszereléssel, sztetoszkópok,
vizeletvizsgálati eszközök, defibrillátor (újraélesztő készülék),
látásvizsgáló szett, vizsgálólámpa, babamérleg, testzsírmérő,
magasságmérő, vérnyomásmérő, otoszkóp, (fülvizsgálathoz). A
beruházás összértéke, 2,1 millió forint volt.
Az önkormányzati dolgozók elvégezték a temetőben, a parkban,
a játszótéren, a Mária kertben, a veszélyes fák kivágását, gallyazását, A kivágott fát, gallyakat elszállították.
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Cserdi:

Cserkút:

Ösztöndíj támogatásban részesülnek a
település középiskolás diákjai a testület döntése alapján.
Befejeződött az önkormányzati épületek előtti parkolók kialakítása, felújítása.
Elkezdődött az orvosi rendelő, és a
rendezvényterem felújítása.

Január hónapban befejeződnek a Polgárőr
Pihenő kivitelezési munkálatai, ezzel
egyedidőben megkezdődik a Varázs - Garázs Játszóház felújítása.
Január 27-én megkezdődtek a temető felújítási munkálatai a Magyar Falu Program keretein belül.
Kuckó családi bölcsőde nyílik februárban a
volt kocsma épületében. Ennek a felújítási
munkálatai is folyamatban vannak.

Dinnyeberki:

Helesfa:

Az Önkormányzat megvásárolja a
Libero-cooptól a kocsmát a bolttal
együtt, hogy raktárt és műhelyt alakítson ki.
Szociálisan rászoruló családoknak fát
vágtunk össze.

Lezárult a GINOP - Digitális szakadék
csökkentése pályázat, amelyben összesen
60 fő vett részt. A jelentkezők az oktatásokon megtanulhatták az okos eszközök
használatát.
23-án "Változnak a gyerekek, változunk mi
is" című előadást tartottunk a Teleházban,
melynek témája a gyerekek és a természet
kapcsolata volt.
Megkezdődött a 2020-as év költségvetésének összeállítása.

I. évfolyam, 2. szám

NYMTIT települési gyorsinformációk
2020. január
Hetvehely:
Meghívó érkezett a
testvértelepülésről.
A Svájci Rafz partnertelepüléssel már
26. éve van kapcsolata Hetvehelynek.
Az idei esztendőben
1150. éves évfordulóját ünnepeli a település, melyre 20
fős delegációt várnak a településünkről.

Kővágótöttös:
Január 30-án testületi ülésen elfogadta
a
testület
a
NYMTIT társulási
megállapodás módosítását, döntött a
2020. évi támogatás
felhasználásáról is.
Elfogadta a testület

Új konyhai gépek
érkeznek a Szolgáltatóházba, melyek
része az elnyert
konyha, étterem fejlesztési
pályázatnak. A gépek összértéke meghaladja a
8 millió Ft összeget.

ben szerepel traktor, mulcsozó, ágdaráló rézsűkasza, tereprendező. A konzorciumban szereplő gépek összértéke,
meghalad a 20 millió Ft összeget.

Az útkarbantartás
pályázatban elnyert
gépek leszállítását
is megkezdte, a projektben
szereplő
gépforgalmazó, eb-

a 2020. évi költségvetést, az abban
foglaltak szerint a
beruházásokról, támogatásokról az aktuális
rendezvényekről.
Döntés
született a RNŐ való együttműködési
meg állapo dásró l,
valamint a civil

szervezettel való együttműködésről is.
Tervezzük a 2020. évi hosszú távú közmunka programot is, mely márciustól indul a meglévő létszámmal.
A Falufejlesztő Egyesület vezetősége elkészítette a 2019. évi beszámolóját, valamint a 2020. évi programtervét.
A RNÖ január 30-i testületi ülésén elfogadta a 2020. évi költségvetését. az ez évre összeállított munkatervét, szervezi a
felnőtt és gyermek farsangot.

buszt január 9.-én vehettük át.
Cs at la ko zt un k
a
Mályvavirág Alapítvány
Európai
Méhnyakrák Megelőzési Hét programjához, a Búzás Andor
művelődési házban a
Nyugdíjas Klub szervezésében került sor a
rendezvényre.

A hagyományos Vince napi borszentelést
és bormustrát a Zsongorkő Baráti Kör
szervezésében január 24.-én tartottunk a
művelődési házban.
Megtartotta évi első ülését a Képviselőtestület, ahol többek között a 2020-as évi
költségvetés fő számai kerültek megbeszélésre.

Kővágószőlős:
A hivatalunk az átalakulás miatt a Pellérdi Közös Önkormányzati
Hivatal
Kővágószőlősi Kirendeltségeként
kezdte meg a 2020as évi munkát januárban.
Az önkormányzat
által vásárolt mikroVölgyünk Hangja
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Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és
Konyhája hírei

TÁJÉKOZTATÁS

Településünkön, megfelelő létszám megléte esetén,
Szociális gondozó segítője (angol vagy német nyelvvel kiegészítve) képzést indítunk.
A képzés feltételei:
- Alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
- Foglalkozás- egészségügyi vizsgálat (programban megoldható)
Képzési idő:
320 óra
A képzés sikeres elvégzése esetén „Szociális gondozók segítője” tanúsítvány kerül
átadásra.
Támogatás a képzés ideje alatt: Megélhetési támogatás, bérlettámogatás.
Bővebb információt, a 30/551-6544 telefonszámon, vagy személyesen a Szolgáltatóházban adunk.

Wágner Ibolya
Intézményvezető
Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája
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Kisszöglet
Felkészülési mérkőzés 2020. 02. 12.
Műfüves I. forduló
Pogány-Hetvehely
5-2
Hetvehely
a javunkraVass R.,
Vinzce Zs., Berkes M., Bogdán V., Bogdán A.,
Orsós R., Kempf G., Pásztory K., Deverdics M.,
Nagy B., Horváth I.,
Csere: Till L., Panek Zs.
Gólszerzők: Till L., Deverdics M.
Berkes Mihály játékosedző: Első felkészülési mérkőzésünket
játszottuk, játékvezető nélkül, lesz jobb.

Felkészülési mérkőzés 2020. 02. 16.
Műfüves helyosztó az ötödik helyért
Hidas-Hetvehely
1-3
Hetvehely
Mihály,
Vinzce Zs., Marik J., Bogdán V., Deverdics M.,
Orsós R., Kempf G., Pásztory K.,
Nagy B., Horváth I.,Bogdán P.
Csere: Pásztory K. h. Till L., Kempf G. h. Panek
Zs.
Gólszerzők: Orsós R., Kemf G., Bogdán V.
Berkes Mihály játékosedző: Nagyobb különbség is
lehetett volna.

Felkészülési mérkőzés 2020. 02. 09.
Műfüves II. forduló
Vajszló-Hetvehely
5-2
Hetvehely
Vass R.,
Vinzce Zs., Berkes M., Bogdán V., Bogdán A.,
Orsós R., Kempf G., Pásztory K., Deverdics M.,
Nagy B., Horváth I.,
Csere: Marik J., Till L., Panek Zs.
Gólszerzők: Till L., Kemf G.

Berkes Mihály játékosedző: Csoportunkban a bajnoki első helyezett ellen léptünk pályára, az eredmény csalóka a kihagyott helyzetek miatt.

A 2019-2020-as szezon tavaszi első fordulója (ami nekünk az elhalasztott őszi utolsó forduló) hazai pályán 2020. 03. 01-én 1400-kor kerül megrendezésre.
Az ellenfél Királyegyháza SE.

Völgyünk Hangja
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Tájékoztatás

Lóki Károlynénak köszönjük, hogy segítette településünk lakosainak életét e hasznos információ elküldésével!

Oldal 14

I. évfolyam, 2. szám

Programajánló a következő hetekre
Téli program a bikali Élménybirtokon:
február 29. (szombat) 10:00-16:00
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik dolgos mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család apraja-nagyjának, hol tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.
Kalandra fel!

A barlangok hónapja programjai Abaligeten és Pécsett
március 11. (szerda) 11:00
Barlangi biológiaórával kiegészített túra

Szigetvári és Siklósi vár programok
Márciusban
Események, rendezvények, garantált- és fakultatív programlehetőségek
a Szigetvári, a Siklósi Várban.
Harkányi Gyógyfürdő
Március 7.
Nőnapi éjszakai fürdőzés
Pécsi Állatkerti programok
2020. FEBRUÁR 22 - 23.

A Pécsi Állatkert a festői Mecsek-hegység oldalában található klasszikus állatkert,
ahol az oroszlánoktól a majmokon át, a kengurukig több száz érdekes állat figyelhető meg. Különlegességeink a Falabella minilovak, a prérikutya-város, a
szurikátavár-játék. Az egzotikus állatok mellett a kisragadozók és számos ritka madárfaj egyedei adják az állatkert sajátos értékét.

Dumaszínház előadások
Márciusban (jegyfoglalás online)
Pécsett Hadházi László, Kovács András Péter, Litkai Gergely, Lovászi
László előadásai tekinthetők meg.
Völgyünk Hangja
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K IADJA:
HETVEHELY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

7681 Hetvehely, Rákóczi
u. 36.
Felelős kiadó:
Pásztory Csongor
alpolgármester
Szerkesztő: Erős Andrea
Telefonszám: 06-73/578-528
Faxszám: 06-73/578-529
Mobilszám: 0630/9413111
E-mail cím:
iskolahetvehely@gmail.com

Megjelenik: havonta
250 példányban
Lapzárta minden
hónap
5. napján

Postabontó...
Köszönjük visszajelzéseiket a januári számról!
Örülünk, hogy sokaknak elnyerte tetszését az „új
köntös”. Segítő észrevételeik alapján változtattunk a
betűméreten, hogy még élvezhetőbbé váljon újságunk!

Kérjük, hogy pozitív hozzászólásokkal is erősítsenek meg minket, a településünket!
Továbbra is várjuk levelüket, észrevételeiket, pozitív
megerősítéseiket a megadott elérhetőségeken!
Formáljuk együtt a településünket, a jelenünket!

