Rólunk szól
Hetvehely község hírei
Önkormányzati hírek
Hetvehely község Képviselő- testülete elkészíttette a temető bővítéssel kapcsolatos változási
vázrajzot, mely elengedhetetlen a terület vásárlásához. A jelenlegi temető és a bővítmény
között egy utat kell kialakítani közvetlenül a főútról. A két terület az egyesítést követően
közel 1,5 ha lesz, mely évtizedekre megoldja a település temetői gondját.
Ezt követően már valóra válhat hosszabb távon az a képviselő- testületi határozat, mely
értelmében a helyi elhunytaknak a sírhelyét nem kell megváltani. Az új sírhelyekért pedig
nem kell fizetni. Ez a döntés abból a megfontolásból született, hogy az amúgy is drága
temetkezési költségekhez ily módon kíván hozzájárulni, illetve segíteni a Képviselő- testület.
Településünk Képviselő - testülete gépjármű használati
megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal, melynek értelmében 2013. október 1-től 2013
december 31-ig tanítási napokon a Rafzból kapott kisbusszal
szállítja az iskolába járó gyermekeket Kishajmásról és az
Abaligeti állomásról napi két órában. A költségeket a Klebelsberg
Intézményfenntartó központ viseli. A költségek október,
november, december hónapra kb. bruttó 220.000 Ft.
Kiértékelésre került a Start Munkaprogramban résztvevők munkája területenként. 2013
márciusától – 2013 november 30-ig vannak foglalkoztatva. A programban elért eredményeket
a település polgármestere értékelte, aki kiemelte, hogy a
programnak sok gyakorlati haszna volt melyből a lakosság is
profitált.
A mezőgazdaságban megtermelt zöldségek szociális alapon
kiosztásra kerültek a rászorultak körében. A mezőgazdasági
projektben 20 fő lett foglalkoztatva, akik oktatásban is részt vettek.
Ők vizsgát fognak tenni 2013 december 6-án.
Az út programban részt vett 13 fő is komoly hasznot jelentett a
településnek. Azon túl, hogy az utakat karbantartották letermeltek
40m3 fát, mellyel fűtjük a Hivatalunkat kiváltva a drága gázt. Kivágták a veszélyes fákat,
melyből fűrészárú készül további felhasználásra.
Az árok programban részt vett 12 fő, akik folyamatosan karbantartották a csapadékvíz
lefolyókat és a nagy árkot, valamint a parkokat.
A téli közfoglalkoztatottak karbantartották az intézményeinket, felújították az Iskolát, kerítést
építettek és még sorolhatnánk az elvégzett munkákat.
Az értékelésben hangsúlyt kaptak a csoportvezetők az aljegyző asszony és a hivatal dolgozói,
akik hatalmas adminisztrációt és szervezést végeztek a programok kivitelezése során.
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Településünk Képviselő- testületének közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kellett
készíteni, melyben szabályozva vannak a vagyonelemek
csoportosításban.
Három fő kategóriába vannak sorolva a vagyonelemek:
- forgalomképtelen, mely a törzsvagyont jelenti
- korlátozottan forgalomképes, mely a közvetlen önkormányzati
feladatkör ellátását jelenti
- üzleti vagyon, mely mindaz a vagyon, amely nem tartozik a
törzsvagyon körébe.
A vagyontárgyak forgalomképességének megváltoztatása a Képviselőtestület hatásköre.
Ennek a témakörnek jelentősége, hogy az adott település fejlődését szolgálja.
Településünk Képviselő- testülete az elmúlt ülésen külön napirendi pontban tárgyalta a Bodán
megtartott „Tájoló Napi” rendezvény eseményeit, valamint az azt megelőző napon tartott
Gyermek versenyt mely Hetvehelyen került
megrendezésre.
A jó és korrekt információ áramoltatáshoz
elengedhetetlenek a nagyobb létszámú
rendezvények, mely szakmai információt is
tartalmaz.
A
rendezvényen
külföldi
szakemberek is megjelennek, akik a szerzett
tapasztalatokat
osztják
meg
a
hallgatósággal. A rendezvényeken több száz
ember vesz részt, akik megismerkedhetnek a
Nyugat Mecsekben folytatódó geológiai
kutatással. A sikeres rendezvény minden
évben megismétlődik, így minden érdeklődő nyomon követheti az ezzel a témával
kapcsolatos eseményeket, információkat. Dr Kereki Ferenc az RHK Kft ügyvezető igazgatója
beszámolt a nagyszámú közönség előtt a jövőben várható kutatás lényegéről.
Lapzárta előtt érkezett a hír, hogy országosan újabb 2oo.ooo fő áll munkába. Ebben a
foglalkoztatás politikában az önkormányzatok is részt vesznek, mely elsősorban az oktatás
területére koncentrálódik.
Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin települések
viszonylatában a jelenlegi létszám felett még 25 főt jelent.
Kezdés 2013. november 8. mely program 2014. április 30.-ig
tart. A novemberi hónapban munkával kezdődik, majd
december 1.-től kompetencia oktatással folytatódik.
Településünk Képviselő-testülete felajánlotta, hogy a
Szolgáltatóházban biztosít helyet az oktatáshoz és oktatót is
rendelkezésre állit, ha a TÜR Képző Központ elfogadja.
Ezzel a településünkön és a szomszédos településeken élő
munkanélkülieken szeretne segíteni, hogy ne kelljen naponta
más
távolabbi
településre
járniuk
az
oktatásra.
Településünkön mindaz rendelkezésre áll, ami szükséges a teljes projekt lebonyolításhoz.
Wágner Antal
polgármester

2

Iskola hírei
Október 17: Az MLSZ - OTP Bank Bozsik-program területi, III. korcsoport fiú labdarúgó
rangadó őszi fordulóján vettek részt tanulóink 5 iskola részvételével. (Kétújfalu,
Somogyapáti, Nagydobsza, Mindszentgodisa, Kétújfalu, Hetvehely). Fiaink az értékes
második helyen végeztek.
Október 22: Tanulóink idén az ünnep tiszteletére az 56-os
események során elhunyt áldozatok neveivel díszített
zászlófüzért és nemzetiszín krepp-krizantémokat készítettek,
s ezekkel díszítették fel az iskola közelében álló kopjafát. Itt,
a kopjafánál a hatodikos tanulók ünnepi műsorral emlékeztek
meg az eseményekről, majd annak lábánál az iskola tanulói
koszorút és mécseseket helyeztek el.
2013. november 11-én du. az általános iskola tanulói Márton-napi megemlékezést tartottak.
Bővebben a Márton napi legendáról: Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában
(ma Szombathely) született a Kr. utáni 316-os vagy 317-es évben. Szülei pogányok voltak.
Családja jómódú, apja katonatisztként szolgált, jutalomból Itáliában
kapott birtokot, a család így telepedett le Itáliában. Gyermekként
Ticinumban (ma Pávia) nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, felveszi a
keresztény vallást. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. 15 évesen apja
akaratára belépett a hadseregbe, fiatal kora miatt 4 évig egy gyakorló
csapatnál szolgált, 19 évesen lett valódi katona.
371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása
ellen. A legenda szerint egy liba ólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal.
Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák,
gyógyulások kísérték.
Munkáját haláláig kitartóan végezte, végül 397. november 8-án elhunyt.
Forrás:Wikipedia

Könyvtári hírek
2013. szeptember 11-én elindult a könyvtárbusz
szolgáltatás községünkben. A busz minden második
héten a heimatsmuseum előtt áll meg. A pontos dátumot
a busz dolgozói teszik ki a múzeum előtt álló kútra.
A könyvtár a Pécsi Tudásközpont „meghosszabbított
karja”, ami azt jelenti, hogy aki beiratkozik a busz
könyvtárba, az a Tudásközpontba iratkozik be, így
minden szolgáltatásukat helyben is igénybe lehet venni.
Akinek szüksége van egy könyvre, vagy olyan anyagra, ami a könyvtár szolgáltatásai között
szerepel, az igényét jelezheti az Idősek Klubjában. Innen lehetőség van arra, hogy a
könyvtárosok megkapják a kért listát és következő alkalommal hozni tudják a kért könyveket.
Wágner Ibolya
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Óvoda hírei
A szép őszi időben óvodásainkkal sokat tartózkodunk a szabadban. A kicsinyek
nagyon élvezik a természetben fellelhető „kincseket” - szívesen kutakodnak utánuk.
„Tücsköt-bogarat” megcsodálnak, boldogan szaladnak egy-egy pillangó után.
Hatalmas mozgásigényüket szem előtt tartva terveztük, szerveztük meg őszi
kirándulásainkat a szőlőhegybe és a Mókus sulihoz. Nagy kalandozásaink közben
„felfedeztük” az erdei tornapályát minden hívogató akadályával, - a „csiga-biga
lépcsős” kilátót - melyeket sikongatva, boldogan vették birtokukba az óvodásaink. Az
érdekesnél érdekesebb tornaszereken vidáman játszadoztak kisebbek és nagyobbak
egyaránt.
Kirándulásunk végeztével a falubusz visszahozott minket az óvodába, ahol jól esett a
finom ebéd a fárasztó nap után.
Köszönjük az Önkormányzatnak, és a falugondnoknak – Kocsis Kálmánnak – a
segítséget, hogy elfáradt kis ovisainkat, oda - vissza szállította.
Óvónénik
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Idősek Klubja hírei
A Katolikus Karitásztól az EU Élelmiszersegély Program keretében Hetvehely település
részére 2013. október 29-én kiosztásra került 1.862 kg élelmiszer. 158 család részesült a
csomagokból. Az egy családban kiosztott mennyiség a család létszámától függött. A
csomagok tartalmáról és a kiosztott „adagokról” jelenleg Budapesten az MVH munkatársai
készítették a kiosztási adatlapot. A kiosztott mennyiségről soha nem helyben döntünk!
Jövő évben, ha lehetőség lesz rá, újra pályázni fogunk.
2013. májusában a Hetvehelyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat és az Idősek Klubja pályázatot nyújtott be a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához.
A kiírás célja, az idősek intézményében a számítógép és az
internet használat iránt érdeklődők számára, annak
megismerése, elsajátítása, használata.
Októberben megérkeztek a számítógépek, amelyek
beszerelésre kerültek. A 120 órás tanfolyamot november
második felében Volcsányi Gábor vezetésével fogjuk
megkezdeni.
Wágner Ibolya
klubvezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Mindenszentek napján a Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében koszorúzás volt a II.
világháborús
emlékműnél.
Az
áldozatokra
a
településünk polgármestere emlékezett a jelenlévők
előtt, aki beszédében igazságtalannak nevezte, hogy a
településünkön élt német származású családokat büntette
a rendszer. Olyan ártatlan emberek bűnhődtek egy
ostoba ideológia miatt, akiknek semmi közük sem volt a
háborús eseményekhez.
Az elesettek hozzátartozói a mai napig sem tudták
feldolgozni azt a traumát, ami a családjukban történt, és ami folytatódott a kitelepítéssel. A
szomorú esemény évtizedekre meghatározta a település sorsát. A családok az üldöztetés során
szétszóródtak a megyében, más településeken telepedtek le és építették fel mindazt, amit a
rendszer elvett tőlük.
Ha Kánra gondolunk, egy élő problémával találkozunk. Háború előtti években 350 ember élt a
településen, akiket a politika üldözött el a falujukból. E szomorú sorsú település a teljes
lepusztulásból újjáépült, egy új formában. Az állandó népesség megszűnt, azonban skanzen
formájában a település bemutatható, és a turizmus céljára közkedvelt hellyé alakult.
A Képviselő- testület koszorúját Schlichter János alpolgármester helyezte el az emlékműnél, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Magasi Róbert koszorúzott.
Strauszné Hell Magdolna
elnök
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Öregfiúk futball
2013. őszén az öregfiúk csapata a 2. évadját kezdi Hetvehelyen. Az
előző - 2012/2013 szezonban –bronzérmes lett csapatunk. A gárda
keretét zömében valaha Hetvehelyen játszó játékosok alkotják.
Hetvehely Öregfiúk: Edző: Hodován Zoltán.
A csapat tagjai: Bodovics László, Markó Antal, Stettner Zoltán,
Matosics László, Mecsei László, Luczek Zsolt, Deverdics József,
Bartl János, Kovács Ernő, Nyaka Szilárd, Gyócsi Tamás, Kocsis
Kálmán, Nyaka Géza, Kovács Zoltán, Becker István, Hetesi
Miklós, Borbély Gyula, Niesz Zsolt, Kocsis Zsolt, Nyaka Tamás,
Rein Róbert, Lutz Tamás, Szigecsán Gábor.
Helyhiány miatt az eddigi eredményeket csak felsoroljuk a góllövőkkel.
1. Hetvehely - Pécsvárad: 3-2 /1-1/ Góllövők: Becker, Nyaka T, Niesz
2. Mágocs - Hetvehely: 1-1 /0-1/ Góllövők: Becker
3. Hetvehely – Himesháza: 4-3 /1-3/ Góllövők: Kovács E, Becker, Niesz 2
4. Hosszúhetény – Hetvehely: 3-2 /2-1/ Góllövők: Nyaka Sz, Kovács Z
5. Hetvehely- Szigetvár: 4-7 /1-4/ Góllövők: Nyaka T 2, Niesz 2
6. Magyarszék – Hetvehely: 4-15 /1-7/ Góllövők: Nyaka T 6, Niesz 3, Becker 3, Nyaka G 2,
Hetesi
7. Hetvehely – Sásd: 5-2 /3-2/ Góllövők: Becker 2, Nyaka G, Gyócsi, Rein
8. DDGáz – Hetvehely: 3-2 /1-1/ Góllövők: Niesz, Nyaka G
Részletes eredményeikről ezután lapunkban olvashatnak.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a
nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési
támogatására. A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
benyújtotta igényét a támogatásra. Sikeres pályázat esetén az
elnyert összeget a 2014. évi rendezvény finanszírozására
fordíthatja a nemzetiségi önkormányzat.

Tisztelt lakosság!
dr. Kutnyánszky Valéria háziorvos előre nem látható okok miatti távolléte időszakában Alvári
Istvánné asszisztensnél jelezze orvosi ellátásra való igényét az orvosi rendelőben (Rákóczi u.
37.) vagy a 378-443 telefonon.
Ügyeleti ellátás délután 15 órától másnap reggel 7 óráig Szentlőrincen az Eszterházy
Egészségközpontban vehető igénybe. Sürgős esetben kérem, hívjanak mentőt!
Várhatóan november 20-án a rendelés az eredeti rend szerint folytatódik!
Rólunk szól – Hetvehely Község hírei I. évfolyam 2. szám – 2013. november
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: hetvehely.hivatal@gmail.com
Felelős kiadó: Schlichter János alpolgármester
Szerkesztő: Wágner Ibolya
Megjelenik: havonta, 150 példányban
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