Hetvehe ly Köz ség Önkorm ányzata hí rei
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Völgyünk Hangja
Közös munka! Közös siker! Közös öröm!
- avagy „Egyedül nem megy!”

A képviselő-testület közösségi munkát szervez

2020. május 23- án /szombaton/ 8:00 ór ai kezdettel
a település karbantartására.
Gyülekező a sportpályán!
Elvégzendő feladatok:

A település belterületi részein fűnyírás. /Kérjük, akinek van gépe, szíveskedjék
magával hozni. Üzemanyagot és damilt az önkormányzat biztosít a gépek használatához./
Óvoda udvarban lévő játékok elbontása, tereprendezése, új játékok helyének
előkészítése.
Az önkormányzat tervezi a tó, valamint az út bekamerázását, melyhez oszlopot
kell felállítani a temetőben. Oszlopgyám és az oszlop helyszínen történő összeszereléséhez, felállításához kérjük a segítséget.

Tisztelettel kérjük, amennyiben módjában áll vegyen részt a közösségi munkában, ezzel is segítve településünk fejlődését!
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Önkormányzati hírek
Kedves Hetvehelyiek!
Az idei esztendő rendkívüli évnek számít az önkormányzatok
életében.
Harminc éve szolgálom a településem, de ehhez fogható évünk
még nem volt, pedig 1990-ben sem volt egyszerű a politikai,
gazdasági helyzet, illetve az azt követő években is a pénztelen
ség volt a jellemző. Megtanultunk, a semmiből várat építeni,
amire azt gondolom jelenleg is valami hasonló helyzetre, számíthatunk. A gazdaság, és vele együtt az
önkormányzatok is kivéreznek.
Ami a legfontosabb, hogy emberek élete méltóságteljes tudjon maradni, ne kerüljenek megalázó helyzetbe. Arra kell figyelnünk, hogy a lehető legkisebb veszteséggel éljük túl a krízis időszakot, és az azt
követő gazdasági válságot.
Ha vége lesz a járványnak, kérek mindenkit, hogy hasonlóan az 1990-es évekhez összefogással, kezdjük építeni a jövőnket. Erre szükségünk lesz, mert nem szeretnénk adót emelni, illetve mint régen, robotmunkával váltjuk ki az adóbevételt. Amit jelenleg befizetünk kommunális adót, nem elég a szervezett szemétszállításra sem, amit a lakosság helyett az önkormányzat fizeti meg.
A recept adott, csak vissza kell nyúlnunk a múltba!
Wágner Antal
polgármester
Kamerarendszer:
A településen kiépítésre került a kamerarendszer, mely javítja a településen élők biztonKoronavírus:

A településünkre hazaérkező külföldön dolgozó
lakosaink korrekt módon bejelentkeztek, és betartották a házi karantént a koronavírus elleni küzdelemben.

Magyar Falu Program pályázatok:

Képviselő-testületi döntés alapján készül
a belterületi útkarbantartási pályázat,
melyben felújításra kerülhetnek az utcáink.
Készülnek a település pályázatai a Magyar Falu program keretében. Ebben szerepel útjavítás, Identitás programban épület felújítás, valamint közterületi játszótér
kialakítás.

Völgyünk Hangja

Oldal 2

Unser schwäbisches Dorf– schwäbisches
Herz
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

„A hagyományt
nem ápolni kell,
hisz nem beteg.
Nem őrizni kell,
mert nem rab.
Hagyományaink
csak akkor
maradhatnak
meg, ha megéljük
őket!”

Oldal 3

A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a
NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a
központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez
igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm.
rendelet 3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.
Ennek értelmében sajnos a nyertes pályázataink, tehát:
a NEMZ-TAB-20-0236 pályázati azonosítószámú, A svábok
köztünk élnek!- Baranyai németség hagyományőrző tábora Hetvehelyen címmel, az iskolával közösen tábort kívánunk megvalósítani a hagyományápolás jegyében: 340000 Ft vissza nem térítendő támogatást,
a NEMZ-KUL-20-1035 pályázati azonosítószámú, Út menti keresztek újraéledése Hetvehelyen: 500000 Ft vissza nem térítendő támogatást,
a NEMZ-KUL-20-1038 pályázati azonosítószámú,
I.
Disznóvágás és rétesfesztivál Hetvehelyen: 200000 Ft vissza
nem térítendő támogatást visszavonták.

A feladatalapú támogatás pontszámainak elbírálása is megtörtént, így a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1580932 Ft támogatást kaptunk, ami két részletben kerül átutalásra. Ezért szükséges a napokban a költségvetésünket módosítani.
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A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton értesíti a település
lakosságát, hogy 2020. május 15-én Berkes Mihály elnök lemondott a roma
nemzetiségi önkormányzat elnöki posztjáról és ezzel egyidejüleg a nemzetiségi önkormányzat képviselőségéről is.

Völgyünk Hangja

Oldal 4

Gyászhírek

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Csizmadia Dezső
okorvölgyi lakos
hosszantartó súlyos betegségben, 76 éves korában elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Adonyi Jánosné
Hering Mária
pécsi, volt hetvehelyi lakos
hosszantartó súlyos betegségben, 83 éves korában elhunyt.
A gyászoló család

Oldal 5
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Óvodánk hírei
A nevelési-oktatási intézmények kényszerű bezárásával sem áll meg a munka óvodánkban. Március hónapban az épület teljes belső tere fertőtlenítve lett.
Remélhetőleg hamarosan elkezdődnek az új udvari játszótér munkálatai is.
A gyermekek szüleinek is igyekszünk minden segítséget megadni, hogy gyermekeik az otthon töltött idő alatt is tartalmas, fejlesztő játékokat próbáljanak ki. Akár csak az iskolai oktatás, az óvodai nevelés is folyamatosan zajlik az óvoda online csatornáin keresztül, az éves terv
szerint. Mesélünk a gyermekeknek, dalokat tanulunk együtt, kézműves ötleteket osztunk meg velük, új ismereteket szerezhetnek a környező világról, a
mozgásfejlesztés otthoni lehetőségeit is bemutatjuk a szülőknek és természetesen a németet is gyakoroljuk.
Az Oktatási Hivatal által elrendelt eljárásrend alapján a következő nevelési
évben óvodába lépő gyermekek beíratása is megtörtént intézményünkben. A
csoportlétszám alakulása kedvező, az óvodás gyermekek száma nem csökken.
Nagyon büszkék vagyunk az óvodás gyermekekre, akik a Bogyó és Babóca:
Rajzolj a Tündérkártyákért elnevezésű rajzpályázaton 300 óvodai csoport közül bekerültek a díjazottak közé! Nyereményünk, ami már meg is érkezett az
óvodába, egy Bogyó és Babóca ajándékcsomag, amelynek tartalma egy egyedi Tündérkártya memóriajáték, a nemrég megjelent Bogyó és Babóca – Hónapok meséi című könyv és egy Bogyó és Babóca naptár.
Igazán büszkék vagyunk rátok: Szolga Aliz, Endre Natasa, Gulyás Hanna,
Kocsis Szonja, Orsós Melinda, Laufer Alex, Balázs Eperke!
Köszönjük mindenkinek, aki szavazataival hozzájárult a gyermekek sikeréhez!

Kedves Gyerekek! Már nagyon hiányoztok
nekünk! Reméljük, minél előbb, egészségben találkozhatunk veletek! Ildi néni, Timi
néni, Ági néni!

Oldal 6
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Iskolánk hírei
A Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület folyamatosan próbálja megtalálni azokat a lehetőségeket, amivel az iskola
és a település életét jobbá, szebbé tudná tenni. A koronavírus– járvány idejében sem tettük ezt másként, és örömmel
vettük, hogy a támogatói döntés alapján a megpályázott
összeg elfogadásra került, vagyis ennek értelmében azaz Iskolai kerítés újraéledése Hetvehelyen pr ojekt megvalósítására 200.000 Ft, azaz kettőszáz ezer forint támogatás adható a LAFARGE Közösségi Érték Program keretében.
Valamint a támogatói döntés alapján a megpályázott összeg elfogadásra került, vagyis
ennek értelmében az Nemzetiségi identitás erősítése a régi temető rendbehozatalával Hetvehelyen pr ojekt megvalósításár a 300.000 Ft, azaz hár omszá z ezer for int
támogatás adható a LAFARGE Közösségi Érték Program keretében.
Ebben kérjük majd a szülők, tanulók, a településünk lakóinak segítségét és támogatását
a nyár folyamán!
Több támogatás és felajánlás is érkezett iskolánknak.
Jó egy csapat tagjának lenni, ez abból is látszik,
hogy nem engedték el iskolánk kezét támogatóink a
vészhelyzet fennállása során sem. A Domestos Iskolamosdó– felújítási program keretében mosdóink
már szépek lettek, de nem felejtettek el minket, így
fertőtlenítő és tisztítószereket juttattak el iskolánkba.

Iskolánk évek óta tagja a United Way csapat
hálózatának. Már a vészhelyzet kezdetekor sok beszélgetés, konzultáció során felmérték, mire lenne szüksége a családoknak
a mindennapi élethez és a digitális oktatáshoz. Az első hetekben juttattak el hozzánk,
tisztító és kézfertőtlenítő szereket, amiket
a rászoruló családoknak ajánlottunk fel. A
mostani héten jött a nagyobb meglepetés:
iskolánkba jött 12 asztali számítógép monitorral, web-kamerával, egérrel, billentyűzettel, hangszóróval. A számítógépeket a
héten a szükséges szoftverekkel látjuk el.
Az adományokat átadás-átvételi szerződés
keretein belül a rászoruló családoknak a
hétvégén fogjuk eljuttatni.
Völgyünk Hangja

Oldal 7

Tájékoztatás
Kedves Csorba Győző könyvtárbusz tagok!
Lehetőségetek van, ha olvasni szeretnétek, hogy könyvet rendeljetek otthonra.
Olvassátok el a tájékoztatást és éljetek a lehetőséggel!
A felhívás csak a beiratkozott tagoknak szól!
Ha otthonról nem tudjátok elküldeni a kért könyvek listáját, keresetek a hivatalban és segítek:
Niesz Tímea

Oldal 8
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Tájékoztatás

Völgyünk Hangja
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NYMTIT települési
gyorsinformációk
2020. április
Bakonya:
Tovább folytatjuk az útszélek és árkok takarítását közterületeinken. A
múzeumkertet is sikerült felébreszteni téli álmából. Ezért a segítő, ön
kéntes kezeknek is köszönetet mondunk. Beszereztünk néhány virágot,
amikkel fokozatosan élénkítjük falunk képét.
A leszerződött fűnyíró cégünk elnézést kér a lakosságtól, munkatársai
karanténba vonulása miatt nem sikerült neki sem időben, sem pedig mi
nőségben az általa megajánlott teljesítményt nyújtania.
Frojda Janika visszaállította az elbokrosodott Móricz Zs. utca déli felén a kertek alatti utat, belehordva
a 2019-es kudarcba fulladt útépítés föld-kő maradványát a focipálya mellől és a kővágótöttösi oldalról. Összesen 37 pótkocsi földtörmeléket szállítottunk az imént említett földes útba.
Köszönet a BAMM csapatának továbbra is amiért gondoskodnak, bevásárolnak időseinknek, sok a hálás telefonos visszajelzés részükről.
Bakonyai gyermekeinknek is kitartást kívánunk, játszóterünket pályázat segítségével kívánjuk korszerűsíteni.
A járványügyi helyzetre való tekintettel további maszkokat és kézfertőtlenítőt szereztünk be.
Regős Panni néni és Rodion felajánlották kertjüket használatra. Ha van olyan ismeretségetek, akiknek
nincs kertjük és ki szeretnének mozdulni a városból vagy panel lakásból hobby kertészkedni, jelentkezzenek az önkormányzatnál.
Valfart István komposztálót és virágtartókat készített raklapokból az önkormányzatnak, ezúton köszönjük neki.
A közlekedési tükör kihelyezése a Petőfi utcai kereszteződésben nagy elégedettséggel bír a lakosság
körében. Lakossági visszajelzés alapján a Móricz Zs. utcai kihajtóhoz is megrendeltünk egy tükröt, ami hamarosan kihelyezésre kerül.
Boda:
A településen folyamatosan zajlanak a közterület karbantartási munkák. Száraz fák kivágása, közterületek
fűnyírása, temető gondozás-karbantartás.
A helyi horgásztó vízminőség javítás érdekében a tó vize mész-klór kezelést kapott.
A Magyar Falu pályázati program keretében a polgármesteri hivatal-faluház vizesblokk és parkoló felújítása megkezdődött.
Bükkösd:
Elkezdődött a településen átvezető közút felújítása.
Itt is meg kell köszönnöm azoknak lakosainknak akik önzetlen segítségével védő maszkokat készíthettünk.
40 éves kortól felfelé mindenkinek tudtunk adni ezekből. Közel 600 db készült.
A vészhelyzet miatt a szociális segítség nyújtása kiemelten fontos, ennek minden téren próbálunk eleget
tenni.
Bízva az új pályázati időszak elindulásában, igyekszünk a meghirdetett lehetőségekkel élni. Jelentős számban kívánunk ezekből benyújtani. ( csak egy pár kiemelve: járda felújítás, közterület karbantartáshoz gépvásárlás, óvoda felújítás bölcsőde kialakításával )
Az előző időszakban beadott pályázatok folytatódnak. Az önkormányzat hozzájárulásával, támogatásával
és jelentős pénzügyi segítségével (11.000.000.- Ft.) elindított iskola és tálalókonyha energetikai korszerűsítése a végéhez közeledik. A projektmenedzsment cég hathatós segítségével.
Az működésében átszervezett és a visszajelzésekből következtethetően jól működő főzőkonyhán is kis átalakításokat végzünk.
Új eszközök kerültek beszerzésre amik a zöldterület karbantartásban használatba is vettünk már. (Pl. egy
hidraulikus rézsűkasza ami jelentős kézi munkát tud kiváltani)
Munkába állt az új aljegyző asszony. Így a településen már sokak által régóta várt, kicsit elmaradt feladataink megoldásában is előre tudunk haladni.

Oldal 10
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Cserkút:
Az április is a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében telt el.
Temető felújítási munkálatok célegyenesbe fordultak.
A zöldterület kezelés zavartalan működése érdekében egy fűnyírótraktor beszerzése történt meg saját forrásból.
Fűszerkertet hoztunk létre a polgármesteri hivatal udvarán, melyből
minden cserkúti szabadon választhat kedve szerint.
Dinnyeberki:
A kialakult járványügyi helyzetben a lakosság részére maszkot osztottunk.
Folyamatosan végezzük a lakosság segítését, ellátását.
Hosszú távú közmunka programunkban elsősorban zöldterület kezelés, parlagfű irtás és település karbantartás a feladatuk.
Elkezdődtek a munkálatok a hivatal előtt
parkoló és parkosítás lesz, új játszóterünk
építése is folyamatban van.

Hetvehely:
A településünkre hazaérkező külföldön dolgozó lakosaink korrekt módon bejelentkeztek, és betartották a házi karantént a koronavírus elleni küzdelemben.
Készülnek a település pályázatai a Magyar
Falu program keretében. Ebben szerepel útjavítás, Identitás programban épület felújítás,
valamint közterületi játszótér kialakítás.
A településen kiépítésre került a kamerarendszer, mely javítja a településen élők biztonságérzetét.

Völgyünk Hangja

Helesfa:
Mint mindenki, mi is igyekszünk alkalmazkodni a kialakult helyzethez, ennek ellenére sem állt meg az élet: az
óvodás és iskolás korú gyermekek étkeztetése megoldott,
és védőmaszkokat is eljuttattunk a lakosság részére.
Elkezdődött a közösségi tér kialakítása az önkormányzat
udvarában, valamint a Magyar Falu Programban elnyert
pályázatból nyílászáró-cserére kerül sor.
A tervek szerint a Társulási támogatásból felújításra kerül a három buszmegálló, és előtetők kerülnek az önkormányzat bejárataihoz.
Az önkormányzat tervei szerint további pályázatok beadásával szeretné fejleszteni a községet, első lépésben a
Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő
út-hídépítés/felújítás" c. alprogramra nyújt be pályázatot.

Ibafa:
A márciusban induló közmunka programban 13 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást a Munkaügyi Hivataltól. Az előző évi keretet 5 fővel csökkentették és 10%
önrész írtak elő.
A mezőgazdaságban elvégeztük a szükséges talaj előkészítő munkálatokat, majd a hónap végére valamennyi
növényt
sikerült
elvetnünk.
A két darab egyenként 100 m2 fólia sátorba salátát,
hagymát, hónapos retket, paprikát és paradicsomot nevelünk.
A korona vírus elleni védekezés jegyében az önkormányzatunk minden 14 év feletti lakos részére 1 db
többször használható, mosható szájmaszkot biztosított.
Az otthon tanulás segítése céljából egy kis diáknak számító gépet adományoztunk.
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Kővágótöttös:
A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel, kifizetésre került 324
fő lakosnak az 5000.- Ft-os támogatás, valamint a hátrányos helyzetben lévő 45 családnak húsvéti sonkát és szalámit tartalmazó élelmiszer
csomagot biztosítottunk 366000 Ft értékben. Ezeken kívül a 65 év felettieknek szájmaszkot biztosítottunk és segítjük igény szerint a gyógyszer, élelmiszer beszerzésüket.
Folyamatosan segítséget nyújtunk a lakosságnak és további támogatásokat is tervezünk.
A közmunkások továbbra is végzik a községkarbantartást, ehhez fokozott figyelemmel biztosítjuk számukra a védőfelszerelések mellett szájmaszkot, gumikesztyűt és kézfertőtlenítőt. A közterületek fertőtlenítését hetente permetezéssel végzik a dolgozóink plusz feladatként.
Ismét pályázunk a Magyar Falu Program keretében a belterületi önkormányzati utak felújítására, a Petőfi S. u. nyugati és a völgyben lévő utakra.
A vírushelyzet miatt a programjaink elmaradtak ez a civil szervezetekre és a RNÖ rendezvényeire is
vonatkozik, az NYMTIT-el és az RHK Kft. - vel kapcsolatos híreket honlapunkon, fb. oldalunkon, helyi
újságban és kábel TV-s csatornán biztosítjuk a lakosságnak.

Kővágószőlős:
A közmunka program keretében 5 fővel zajlik a zöldterület kezelése.
A Magyar Falu Program keretében elkészült az óvoda udvar felújítása, új burkolatot kapott az udvarra
vezető felhajtó, ezt az önkormányzat saját pénzből valósította meg.
Elkészült önkormányzati beruházásból a Falusi játszótér felújítása, új játékelemek kerültek elhelyezésre.
Az óvintézkedések feloldását követően birtokba vehetik a gyerekek.
A Buzás Andor Művelődési Ház szervezésében a húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése megtörtént a
nyertes pályázatok jutalmait átadtuk a gyerekeknek.
A kialakult helyzetben folyamatosan biztosítjuk a 65 év felettiek bevásárlásait-házhoz szállításban közreműködik az önkormányzat, igényeik szerint segítjük a gyógyszerek beszerzését, postai ügyek intézését.
Több formában nyújtunk segítséget a rászoruló családoknak, élelmiszer, tisztítószer csomagokat juttattunk el támogatóink jóvoltából, tűzifa is került kiszállításra.
Nagy segítséget nyújt a Nyugdíjas Klub, maszkok varrását vállalták, ehhez kértek alapanyag felajánlásokat. Nagyon sokan kaphattak az így készült maszkokból ingyenesen.
A tervezett rendezvények elmaradtak, elmaradnak, a Búzás Andor Művelődési Ház online pályázatokat
hirdet elsősorban a gyerekeknek.
A híreket, információkat a kialakult veszélyhelyzetben honlapunkon, facebook oldalunkon juttatjuk el a
lakosság részére. A település havilapja egyenlőre online formában jelenik meg.
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Kisszöglet
Helyreigazítás
Bajnoki mérkőzés 2020. 03. 08.
XV. forduló
Szentegát- Hetvehely
2-3
Hetvehely
Varga J.,
Vinzce Zs., Bogdán V., Marik J., Bogdán A.,
Orsós R., Till L., Pásztory K., Deverdics M.,
Nagy B., Bogdán P.,
Csere: Berkes M., Nagy B.
Gólszerzők: Bogdán P., Nagy B., Deverdics M.

Berkes Mihály játékosedző: Nehéz mérkőzés volt, fordított helyzetből nyertünk.

A 2019-2020-as szezon tavaszi fordulóit a koronavírus– járvány miatt a Magyar Labdarúgó
Szövetség törölte.

Nagyon várjuk már a következő meccseket, reméljük, mihamarabb lesznek megrendezve!

Völgyünk Hangja
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Tájékoztatás
Új védelmi intézkedések léptek életbe május 18-tól
Május 18-val a kijárási korlátozások megszűntek Budapesten és vidéken is újabb enyhítések léptek életbe.
Az első, a járvány megfékezéséért vívott csatát megnyertük. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért, mert mindannyian felelősségteljesen viselkedtünk; köszönet érte - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, az új védelmi szabályok ismertetésekor. A járvány erejét Budapesten is letörtük, így itt is
áttérhetünk - igaz megfontoltan és óvatosan - a védekezés második szakaszába. A főváros mindig
két hét késéssel követi majd a vidéket. Orbán Viktor kiemelte, hogy a felelősségteljes magatartás,
a védőtávolság betartása Budapesten különösen is fontos.
A május 18-tól érvényes védelmi intézkedések a következők:
Az egész országban érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől lehetőleg 1,5 méteres védőtávolságot tartani.
Az üzletben történő vásárlás, illetve a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) viselése továbbra is kötelező.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, a parkok és a szabadtéri játszóterek látogathatóak.
A 65 éven felüliek továbbra is 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, a drogériákat és a gyógyszertárakat, a 65 éven aluliak pedig az ezen kívüli időszakban.
A piacok nyitvatartásának rendjéről az önkormányzatok ettől eltérően is rendelkezhetnek.
Valamennyi üzlet kinyithat és látogatható.
A strandok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak.
A szabadtéri múzeumok és az állatkertek kinyithatnak.
A szolgáltatások bárki által szabadon igénybe vehetők, a szolgáltatást nyújtó üzletek szintén nyitva tarthatnak korlátozás nélkül.
A vendéglátóhelyeken, így különösen az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban, büfékben,
presszókban a kerthelyiségben, illetve a teraszon már lehet tartózkodni a vendégeknek,a fővárosban. Vidéken pedig a vendéglátóhelyek belső, zárt részében is megengedett a tartózkodás, a védőtávolság betartása mellett. Továbbá az ott dolgozók kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt
viselni.
A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.
Istentiszteletek és misék megtarthatóak, polgári házasságkötés és temetés szintén. A 200 fő alatti
családi rendezvények, lakodalmak vidéken június 1-től, Budapesten 2020. június 15-től tarthatók
meg.
Az egyetemek nyitva lehetnek, de erről mindenhol a felsőoktatási intézmény vezetője jogosult
dönteni. A felsőoktatási intézmények kollégiumainak látogatása továbbra is tilos.
A rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat, például nem tart
kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes
jogkövetés.
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Hátrahagyott oldal…
Fekete István versei
120 éve született…
A közeli településen is élt…
Emlékezzünk rá!
Hóvirág
Illatod a földben hagytad, mélyen
És az arcod, mint a hó, kedves, fehér.
Szerelmes méhek kelyhedbe nem járnak,
Lehullsz, mikor még híre sincs a nyárnak,
És marokkal tép, aki elér.
Nem ismered a daltzengő májust,
Szirmodra fagy hideg, ónos eső,
Mégis szívemen hordom bokrétádat,
S ha nem néznek, megcsókolom a szádat,
Mert te vagy - te vagy a: Legelső…

Búcsú

Az itt megjelent írások

Elmegy lassan a berek, az erdő
El a nádas, a tél, a nyár.
A hegy, a völgy, a nappal és az éjjel
A szemem látta egész határ.
Elmegy? Talán mégsem egészen,
Meglátom tán az örök vízen,
Hiszen a Szépség maga az Isten.
S lelkemben ott lesz: hiszem, hiszem.

egészét vagy részletét
tilos az írók

beleegyezése nélkül
felhasználni. Az írások
szerzői jeligések, az
eredeti szerző neve a

„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel,
amiből az ember lett,
és amivé lesz,
és nem szakadhatnak el soha."

szerkesztőségben
megtalálható!

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába
menekülsz a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja
és én vagyok az ágy, amelybe fekszel, a deszka, amelyből csónakod
építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!
Völgyünk Hangja

Oldal 15

K IADJA :

H E T VE H E L Y
K ÖZSÉG
Ö NKORMÁNYZATA

7681 Hetvehely, Rákóczi
u. 36.
Felelős kiadó:
Pásztory Csongor
alpolgármester

Postabontó...
Köszönjük visszajelzéseiket az előző számokról!
Kérjük, hogy ezután is kulturált módon tegyék,
ahogy eddig is! A sporthíreknél javítottuk a jelzés
alapján hibánkat.

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

Örülünk, hogy sokaknak elnyerte tetszését az „új
köntös”.
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!

