Rólunk szól
Hetvehely község hírei – 2019. Január

Önkormányzati hírek
Településünk Képviselő-testülete Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlést tartott 2018. december
14.-én a Szolgáltatóházban.
Wágner Antal polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket. Megtisztelő figyelmet érdemel, hogy jelen van
Varga Zsolt Rendőr őrnagy úr, a Szentlőrinci Rendőrőrs parancsnoka. Az őrnagy úr már több éve
jelenlétével tiszteli meg a falugyűlésünket. Kiemelte, hogy kiváló kapcsolat alakult ki az önkormányzat és
a rendőrség között. Közös feladat a megfelelő biztonság fenntartása.
Miután az őrnagy úr elköszönt az ülésről, a polgármester úr sorra vette az idei önkormányzati
eredményeket. Megköszönte a Hivatalnak, hogy korrekt módon levezényelték a parlamenti választást.
Elmondta, hogy nehéz, de tartalmas esztendőt tudhatunk magunk mögött. Több sikeres pályázatot
készített a hivatal. Az „orvosi rendelő felújítására” 23.000.000 Ft értékben, sikeres pályázat készült a
„külterületi útkarbantartás” projektre 20.300.000 Ft, a „Kis értékű projektre 1.250.000 Ft, belső felújítás
történt a volt MŰV házban 3.800.000 Ft. Közös pályázaton nyertünk a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal hét tagtelepülésével 240.000.000 Ft, valamint Bükkösd és hat településsel
71.000.000 Ft. Nyertes pályázatban veszünk részt a Baranya Megyei Önkormányzattal az „OrmánságOrfű összekötő kerékpár projektben, 3.000.000 Ft. Épül a szőlőhegyi út kövezése a Start munkaprogram
keretében a bértámogatással együtt 17.000.000 Ft. Projektet készítettünk a hivatal felújításra, melynek
értéke, ha nyer a pályázat 53.000.000 Ft. Vis maior pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumba az
Ady és Petőfi utakban történt sérülésekre, mely a nagy tavaszi esőzésekkor keletkeztek. A polgármester
úr beszámolt a GMF konferencián tapasztaltakról és a Mecsekben történő kutatásokról, illetve az NKP
általi támogatásról, és az eddigi eredményekről, valamint a lakossági felmérésről.
Beszámolt a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet munkájáról, valamint a
közfoglalkoztatásról. Elmondta, hogy 2014.-ben 74 fő közfoglalkoztatott volt a településen, jelenleg 12 fő
maradt csak. Munkát biztosít az önkormányzat, segélyt nem! Segélyt csak rendkívüli élethelyzetbe
kerültek, kaphatnak.
A beszámoló folytatódott az intézményekkel.
Óvoda: dicséretes, hogy várhatóan növekszik a gyermeklétszám, szomorú hír, amiért elköszönt a húsz éve
Óvodánkban dolgozó óvónő, és tíz éve dolgozó dada. Ennek okát vizsgálni fogja a Társulási Tanács.
Iskola: gratulált az intézményvezetésnek, akik nyertek a Domestos programban. Az intézmény mindent
elkövet a fennmaradásért, és a gyermekek fejlődéséért.
Idősek Klubjának 2019. január 1.-től bővül a feladatköre. A feladatán túl ellátja a szociális, valamint
közétkeztetést is. Az új neve Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ. Három új státusszal bővül, egy fő
élelmezésvezető, egy fő szakács, egy fő konyhai kisegítővel. Továbbra is ide tartozik a házi
segítségnyújtás három településen, összehangoltan a Falugondnoki szolgálat, és a Klub működtetése.
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek közös tulajdonában álló KMB lakás, értékesítésre kerül, a
benne lakó család részére. Elmondta az érveket, mely az eladás mellett szól.
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A polgármester úr ismertette az önkormányzat vagyoni helyzetét. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben
gazdagodott a település. Épült Sportcsarnok, Szolgáltatóház, Halastó, Múzeumok, szereztünk erdőt,
melyek nem tartoznak a törzsvagyonba, értékesíthetőek. Kiemelte, hogy a szennyvízszolgáltatás nyolc
éve működik, és a nyolcadik év végén összegzésre kerülnek az LTP befizetések. A befizetések
kedvezményezettje az önkormányzat. Sajnos nem mindenki fizette az LTP szerződésben vállaltakat, ezért
összesen 1.350.000 Ft tartozás halmozódott fel. A tartozókat felszólítja az önkormányzat, és fizetési
meghagyást küld. Az elmúlt nyolc évben 1200 Ft összeget kellett volna fizetni havonta, amit nem tettek
meg egyesek. A tartozás, adók módjára behajtható. (ennyibe kerül egy doboz cigaretta, mely nem
összehasonlítható értékben).
A beszámolóban elhangzott, hogy az Ivóvízjavító programnak köszönhetően két kúttal rendelkezik az
önkormányzat, mely kincset ér!
Végezetül Kelenfiné Barics Rita Hivatalvezető ismertette a lakossággal, a házi kutak fennmaradásáról
szóló törvényt, és arra vonatkozó kötelezettséget.
A polgármester úr visszakapta a szót és bejelentette, hogy december 22.-én lesz az Adventi ünnepség,
mely új helyszínt kapott. Az ünnepség a volt Műv- ház udvarán, és az épületben kerül megrendezésre, a
szervezők általi kezdeményezésre.
Néhány gondolatban érintette a 2019. év feladatait. Vannak átfutó projektek, Start munkaprogramban
tovább épül a szőlőhegyi út, valamint szólt a várható projektekről. Ismertette, hogy a jövő év tavaszán
lesznek az EU parlamenti, valamint ősszel a helyhatósági választások, melyre kér mindenkit, hogy
menjenek szavazni!
Zárószóként, mindenkinek békés, sikeres újesztendőt kíván!
Újra üzemel az önkormányzati konyha!
Öt év bérbeadást követően, 2019.01.01- től, újra az önkormányzat üzemelteti a Szolgáltatóház konyháját.
A Képviselő-testület döntése értelmében, közétkeztetésben gyermekétkeztetést, valamint szociális
étkeztetést lát el.
A Működési engedélyt a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ kapta meg, mely egyben a konyha
működtetője.
Három új státusz betöltésére pályázatot írt ki az önkormányzat. Egy fő élelmezésvezető, melyre három
jelentkező volt. Egy fő szakács, melyre négy jelentkező volt, és egy fő konyhai kisegítő, melyre kettő
jelentkező közül választott a Képviselő-testület.
Mind hármuknak sok sikert, és kitartást kívánunk.
A konyha, étterem az önkormányzat egyik frekventált intézménye, mely tízéves múltra tekint vissza.

Településünk Képviselő-testülete minden kedves lakósunknak Áldott, békés, sikeres
boldog, újesztendőt kíván!
Legyen bőség az asztalukon, és öröm az életükben!

Wágner Antal polgármester
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Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Tájékoztató az engedély nélkül létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Kö zlö ny 2018. december 20-i 207. szá má ban kihirdetésre kerü lt az Egyes belü gyi tá rgyú és má s
kapcsoló dó tö rvények mó dosítá sá ró l szó ló 2018. évi CXXI. tö rvény.
A tö rvény 28- §-a mó dosítja a vízgazdá lkodá sró l szó ló 1995. évi LVII. tö rvény 29. § (7) bekezdését, aminek
értelmében mentesü l a vízgazdálkodá si bírsá g megfizetése aló l az a létesítő vagy ü zemeltető , aki az egyes
belü gyitá rgyú és má s kapcsoló dó tö rvények mó dosítá sá ró l szó ló 2018. évi CXXI. tö rvény (a tová bbiakban:
Vgtv.mó d2.) hatá lybalépését megelő ző en engedély nélkü l vagy engedélytő l eltérő en létesített vagy
ü zemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Tehá t, az engedély nélkü l létesített kutak legalizá lá sá ra 2020. december 31-ig adott engedélyt a
jogalkotó mulasztási bírság mentesen.
A jövőben vélelmezhetően a végrehajtási rendeletek módosítására is sor fog kerülni, amely
reményeink szerint egyszerűsíti az eljárást.
Tisztelettel:
Dr. Tó th Sá ndor jegyző

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Német Dalkö rü nk meghívá st kapott a
2018. december 22.-én megrendezett
„Hetvehelyi Adventi jó tékonysá gi ü nnepség
és vá sá r”-ra. A meghívásnak szívesen

tettünk eleget, a karácsonyi dalokkal
hangulatosabbá téve a rendezvényt.
Strauszné Hell Magdolna
elnök
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. december.
Bakonya:
Az idei évben az önkormányzat és az RNÖ közösen szervezte meg a gyerekek számára a Mikulás
ünnepséget.
A szociális tűzifa pályázatnak köszönhetően 37 köbméter tűzifát tud az önkormányzat kiosztani a
rászorulóknak.
Boda:
Teljesítésre kerültek, az eddig benyújtott szociális tűzifa igények. Az önkormányzat, minden igénylőnek
kiszállította a tüzelőanyagot!
Boda község Önkormányzata, pályázatot nyújtott be az “Önkormányzati épületek korszerűsítése Bodán”
című TOP 3.2.1 kiírásra, mely pozitív elbírálást kapott és a megvalósításra 69 millió forint került
megítélésre.
A WiFi4EU felhívásra ismételten benyújtott pályázat nemleges elbírálást kapott.
Karácsony szenteste, 18:00 órakor a bodai templomban pásztorjátékot adnak elő a helyi gyermekek,
melyet szentmise követ. A mise után a templomkertben forralt bor, sült gesztenye, sütemények várják a
megjelenteket.
Bükkösd
Három évet felölelő programsorozat vette kezdetét december 1-én a TOP 5.3.1-16 számú pályázat
keretében Bükkösdön, valamint a pályázat megvalósításában a gesztortelepüléshez csatlakozó öt faluban.
A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése, ezen belül elsősorban a települések, településrészek,
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás
erősödését jelenti.
Cserkút:
Jótékonyság karácsony előtt.
Civil kezdeményezésre a cserkúti közösség adománygyűjtésbe fogott a nemrég leégett nágocsi
anyaotthon lakóinak megsegítésére. Cserkút község Önkormányzata kötelességének érezte, hogy
támogassa ezt a nemes kezdeményezést, és az adományokat (tartós élelmiszert, tisztító, és tisztálkodó
szereket, játékokat), falubusszal eljuttatta az otthon lakóinak, akik meghatódva köszönték meg a
támogatást.
Köszönöm Mindenkinek, aki támogatta ezt az igazán nemes kezdeményezést, és nagy öröm számomra,
hogy igenis létezik még Emberség a világon!
Ne feledjék: Adni jó!

Dinnyeberki:
Az önkormányzati épület együttes felújításnak a műszaki átadása megtörtént, elkezdtük a könyvtár és az
iroda visszaköltöztetését.
A programban bevont földterületek fel lettek szántva.
December 6 - án megtartottuk Mikulás műsorunkat.

Helesfa.
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December 5-én tartottuk "Mikulás" ünnepségünket, a gyerekek nagy örömére.
December 14-én a Csorba Győző könyvtárral közösen Karácsonyi ünnepséget szerveztünk, a műsor után
megvendégeltük a résztvevőket, a nyugdíjasok ajándékcsomagot kaptak.
December 17-én közmeghallgatás volt, ahol a NYMTIT 2018.évi munkájáról is beszámoltunk.

Hetvehely:
Település Képviselő-testülete Közmeghallgatást tartott a Szolgáltatóház konferencia termében, melyen a
polgármester úr beszámolt az idei esztendő kiemelt eseményeiről, település eredményeiről, elnyert pályázatokról.
Beszámolt a Start Munkaprogramról, melyben az év utolsó napjaiban LKT- 81 típusú erőgép beszerzésére kaptak
támogatást, valamint sikeres évet zárt a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet.
Folyamatban van az Orvosi rendelő, valamint a védőnői szoba felújítása.
December 22.-én Adventi ünnepséget tartottak a Hetvehelyi civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok, mely
hagyománnyá vált az elmúlt évek alatt. Az önkormányzat ajándékcsomagot adott át 0-tól 14-éves korú
gyermekeknek, iskolai ünnepség keretében.

Ibafa:
Képviselő-testület Közmeghallgatást tartott a faluházban, melyen a polgármester úr beszámolt az idei esztendő
eseményeiről, település eredményeiről, a megvalósult beruházásokról.
Döntött a képviselő testület a szociális tűzifa kiosztásáról, 51 m 3 kerül kiszállításra január hónapban az igénylők
számára.

Kővágótöttös:
December 1-én érkezett a község gyermekeihez a Mikulás, aki az ajándékcsomagok mellett 5000.- Ft támogatást is
adott az önkormányzat támogatásaként.
A templomunk védőszentje Szent Miklós napi "Búcsút" tartottak a hívek a kultúrházban, ahol vendégül látták a
környező település lakóit a vasárnapi szentmise után.
A NYMTIT tagtelepüléseinek (Boda, Bakonya, Kővágótöttös, Kővágószőlős, és Cserkút) lakosságának tartott
közmeghallgatást, fórumot Kovács Győző Úr a társulás elnöke, ahol a településünket 14 fő képviselte.
Az RHK Kft. évzáró rendezvényén 12-én polgármester asszonyunk képviselte a települést Pakson.
A falu lakosai közül, hat nagycsaládos részesült Karácsony előtt ajándékcsomagban, az önkormányzattól.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 44 élelmiszer és 65 mikulás csomagot osztott ki támogatásként az ünnepek
előtt.
December 13-án az Orfűi közös hivatal, a civil szervezetek és a község működését, fejlesztését segítő vállalkozók,
civilek munkáját köszönte meg az Önkormányzat egy kis vendéglátással. A Luca napi hagyományokat ápolva
minden jelenlévő búzát ültetett a rendezvény elején, amit haza vittek e nap emlékére.

Kővágószőlős:
December 6-án a Búzás Andor Művelődési Házba érkezett a Mikulás, aki átadta az önkormányzat
ajándékcsomagjait a gyerekeknek.
December 11-én az NYMTIT közmeghallgatásnak adott helyet a Buzás Andor Művelődési Házban Kővágószőlős,
melyen a tagtelepülések közül Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös, Boda és Kővágószőlős lakosainak tartott
tájékoztató előadást Kovács Győző az NYMTIT elnöke.
Befejeződött a szociális tűzifa kiosztása.
A Munkaügyi központ által indított tanfolyamokon 3 fő közfoglalkoztatott vesz részt képzésben.
Idén is megtartotta az önkormányzat az Idősek karácsonyát az iskola sportcsarnokában, melyre a 60 év feletti
lakosok kaptak meghívást.
A 65 év felettiek részére, akik 90000 Ft-nál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, képviselő-testületi döntés
alapján, 5000 Ft-os támogatás ad az önkormányzat.
Elkezdtük a sportpark területének tereprendezését, a területen január 5-én kezdik meg munkálatokat.

Óvodai hírek
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Mint minden évben most is nagy izgalommal
várták gyermekeink a karácsonyt! Az ünnepi
készülődés ideje alatt gyermekeink apró ajándékok
készítésével, meglepetéssekkel készülődtek a
szeretet ünnepére. Az adventi koszorú gyertyáinak
hétről, hétre történő meggyújtása, a karácsonyfa
díszítés vidám, meghitt pillanatai is egyre közelebb
hoztak Minket a várva várt Ünnephez. Bence
bácsival finomságokat (kókuszgolyót) készítettek az
ovisok, amit a karácsonyi ebédet követően jóízűen el
is fogyasztottak.
A hagyományokhoz híven voltunk az Idősek
Klubjában, ahol kis karácsonyi műsorral, apró
meglepetésekkel kedveskedtünk a néniknek, bácsiknak; majd a konyhán is jártunk, ahol karácsonyi
versikével, dallal, csengőszóval köszöntöttük az ott
dolgozókat. Rengeteg szép ajándékkal örvendeztették meg ovisainkat - amit az Idősek Klubjának
tagjai még saját maguk által összeállított „cipős
dobozos” ajándékokkal is kiegészítettek,- amiknek
ők nagyon örültek!
Az Adventi Hagyományőrző Ünnepségen, 2018.
december 22-én, szombaton az óvodások kis
műsorával nyitottuk meg a rendezvényt a múzeum
előtti betlehemnél. Ezt követően a kultúrházban és
annak udvarában folytatódtak a programok (sütés,
főzés, méz- és egyéb kóstolgatnivalókkal, ajándékok
vásárlásával).
EZÚTON IS SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI
MINDAZOKNAK A SEGÍTSÉGÉT, AKIK BÁRMILYEN FORMÁBAN HOZZÁJÁRULTAK AZ
ÓVODÁS GYEREKEK MEGAJÁNDÉKOZÁSÁHOZ ÉS TÁMOGATÁSÁHOZ, EZZEL NAGY
ÖRÖMET OKOZVA KIS OVISAINKNAK!
Úgy hozta az élet, hogy Detti néni után, Teca néni is másik óvodában kezdte meg a 2019-es évet!
Köszönjük szépen az eddigi munkádat, a sok vidámságot és a sok vígaszalást, amit a kis ovisok kaptak
Tőled és kívánjuk, hogy az új helyeden érezd jól magad! Sok sikert az óvónői tanulmányaidhoz!

Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk Mindenkinek!
Az óvodások és az óvoda dolgozói

Hetvehelyi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
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Hetvehelyi Óvoda
dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.01.22.-2020.01.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi S. utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Konyhai feladatok ellátása, takarítási feladatok végzés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 8 Általános
 Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet. Cselekvőképesség. 3 hónap próbaidő vállalása. Dajkatanfolyam elvégzésének vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés
 Hetvehelyi lakos, gyermeknevelésben, gondozásban szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló pontosság, önállóság, igényes munkavégzés. Lojalitás, teherbíróképesség, csapatszellem.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez
és továbbításához
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scherdán Zoltánné nyújt a 06-30/662-4963-as
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hetvehelyi Óvoda címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Petőfi S.
utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 005/9101/2018, valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 Elektronikus úton Scherdán Zoltánné részére az ovoda@hetvehely.hu Email címen keresztül
 Személyesen: Scherdán Zoltánné, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi S. utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Hetvehelyi
Óvoda vezetője dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges!
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Helyi újság

 Helyi települési honlap
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 3.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi
központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Rólunk szól….
„Amikor valami véget ér, az mindig valami újnak a kezdetét jelenti, akkor is, ha éppen nem vesszük
észre.” Laura Marshall
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2009. január 5.-én, nyitotta meg kapuit a Hetvehelyi Idősek klubja. Eltelt tíz év, sok jó élménnyel és sok
veszteséggel. Akikkel elindultunk, sokukat elveszítettük. Személyes érintettségem is van, hiszen éppen
megnyitottunk, elveszítettem a nagypapámat és később mindkét nagymamámat. De nagy szeretettel
gondolunk Schlihter Kati nénire, akit mindig emlegetünk a szerénysége, a jósága miatt, és tudjuk melyik
volt az Ő fotelja, Tunó Toncsi bácsira, aki után, azóta sincs Mikulásunk, de nem is keresünk, hiszen Őt
pótolni sem lehet. Hell Magda nénire, aki mindig száraz virágot hozott nekünk, ami még mindig megvan,
és sokat mesélt Ligetről. Perencz Maris nénire, aki délutánonkét is visszajött hozzánk, Magasi Jani
bácsira, aki mindennap bejött a „lányokhoz” beszélgetni, és még sorolhatnám…..
Persze voltak nagyon emlékezetes dolgok, amiket az ellátottainktól kaptunk a tarsolyunkba. Voltak jó
dolgok, hiszen a nappali ellátás után, elindítottuk a szociális étkeztetést, majd a Házi segítségnyújtást.
Lett két további kolléganők, - Csilla és Marika - akiknek nagyon örültünk, és akiknek sokat
köszönhetünk, mint szakmailag, mint emberileg.
Ahogy mondani szoktam nekik, mi négyen vagyunk a mag.
De jön a változás, a jövő, és nézzünk előre….
2019. január 2.-án bővítés után nyitja meg kapuit a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és
Konyhája. Nem csak a nevünk lett más, hanem sokkal több feladatot is kaptunk. Megkaptuk a konyha
működtetését a tavaly évi átszervezés után.
Ahogy mondani szoktam, a ház működtetésében a pincétől a padlásig minden a mi feladatunk.
Nem kis feladat, de bízunk a kitartásukban, és az együttműködésünk erejében.
Ezúton is köszöntöm az új kolléganőinket, Zinát aki az élelmezésvezetés feladataival fog megküzdeni
mindennap, Anitát, aki megfőzi a finom ételeket, és Editet, aki segíti az ételkészítést.
Tudjuk, hogy nem fog minden zökkenőmentesen működni. Tudjuk, hogy mindenkinek nem tudunk
megfelelni. Sajnos minket is kötnek a törvények, szabályok, amiknek meg kell felelnünk ahhoz, hogy
működni tudjunk.
Minden ellátottunk türelmét kérem, a kezdeti nehézségek miatt!
Aki még nagy köszönetet érdemel, az a kolléganőm, akivel mindennap együtt küzdünk meg a
feladatokkal, akire bármikor, bármiben számíthatok. Bözsivel, lassan tíz éve vagyunk együtt jóban –
rosszban. Nagyon ért az idősek nyelvén, sokat segít tapasztalataival, a konyhával kapcsolatban, és már
kimondjuk, amit a másik gondol.
Köszönöm lányok, hogy vagytok, nélkületek semmi nem így működne!
Sok erőt és kitartást kívánok a munkátokhoz a továbbiakban is!
2018. őszén jött egy gondolat, miszerint csatlakozzunk mi is a Cipősdoboz akcióhoz.
Az adományokból az alábbi korcsoportoknak jutott:
- minden hetvehelyi gyermeknek 0-3 éves korig,
- minden gyermeknek, aki a hetvehelyi oviba jár,
- az iskolások közül, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
Köszönjük a nevükben is, elsősorban az ellátottainknak, akik a csomagolásban is segítettek és
mindazoknak, akik a támogatásukkal egy – egy gyermek karácsonyát szebbé tették.
Wágner Ibolya
Intézményvezető
Egészségben, sikerekben, békességben, gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ
és Konyhája dolgozói

Mi történt az iskolában?
December 6. Mint minden évben, idén is
ellátogatott 1-3-os tanulóinkhoz az igazi Mikulás, és
jó gyerekek lévén csuda szép ajándékokkal lepte meg
őket! A többiekre nem maradt sajnos ideje, mert
~8~

2019. január

Rólunk szól

sietnie kellett más helyekre is, így a nagyobb tanulók
az ő megbízásából egymást ajándékozták meg.
December 10. A Szentlőrinci Alapfokú
Művészeti Iskola hetvehelyi tanulói közül az öt
legügyesebb és a zeneiskola tanárai Adventi
Hangversennyel örvendeztették meg a Szolgáltató
Házban megjelent kedves vendégeket. A gyerekek
zenéltek szólóban, duóban, énekeltek is, felkészítő
tanáraik pedig kis kamara-előadással készültek.
Igazi adventi hangulatban sétálhatott haza
mindenki a program után, a gyerekek pedig kis
édességet, gyümölcsöt kaptak a Zeneiskola
jóvoltából!
December 12. Iskolánk csapatai ismét eredményesen
szerepeltek a Simonyi Károly Szakgimnázium
hagyományos
tanulmányi
versenyén,
a
"Geomikuláson". A négyfős csapatok versengésében
a "Hetvehelyi Földlakók" csapata (Kustra Bettina,
Péter Barnabás, Szám Kata, Tóth Bianka) a
második, míg a "Hetvehelyi Kertipaprika" csapata
(Bubori Bálint, Csonka Krisztina, Ivusza Brigitta,
Kerekes Laura) az első helyet szerezték meg!
Gratulálunk!
December 19. Balázs Gabriella rajztanárnő sok éves hagyományát megtartva az év utolsó rajzóráján
mézeskalácsot készített a felsősökkel. Az alapanyagot a tanulók hozták osztályonként összehozva a
receptben leírtakat, Gabi néni pedig lelkesen tanította őket a gyúrás, nyújtás formálás és díszítés
rejtelmeire. A nap végére finom mézeskalácsillat lengte be a termeket.
December 19. Alsósaink a Palánta Sorsfordító Alapítvány előadását tekinthették meg december délután.
A közelgő Karácsonnyal kapcsolatos báb-előadásban gyönyörködhettek, Jézus születésének történetén
keresztül, majd ünnepi dalokkal interaktívan hangolódhattak az ünnepekre Advent szellemében.
December 20. A naptári év utolsó tanítási napját a gyerekek évek óta osztályközösségükben,
osztályfőnökükkel töltik. A nyolcadikosok Szigetvárra kirándultak, sokan megajándékozták egymást, s
mindannyian kreatív foglalkozásokon is részt vettek: mézeskalácsot készítettek, ajándék- és dísztárgyakat
az ünnep szellemében, várva azt, hangolódva rá.
December 20. Az idei iskolai Karácsony is méltó volt a közelgő ünnep várására. A Sportcsarnok
ünneplőbe öltözött, Andi néni beszéddel nyitotta a programot, s Réka néni és Kinga néni felkészítésében
változatosan követték egymást vidám, megható, meghitt, felemelő műsorszámok, zenével, tánccal,
verssel, prózával, s mazsoretteseink is felléptek. A majd egy órás műsort egy csodaszép közös éneklés
zárta. Ez után Wágner Antal hetvehelyi Polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd minden gyermek
a csecsemőtől a nyolcadikosig csodaszép ajándékot kapott lakhelyük települési képviselőitől.

Tisztelt Támogatók és Résztvevők!
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Hetvehelyi Advent jótékonysági ünnepség és vásár minden
kedves résztvevőjének, támogatójának és segítőjének!
A jótékonysági
vásár
befolyt
bevétele
340.000
melyet1. szám
az általános
iskola és óvoda
Rólunk
szól
– Hetvehely
Község
hírei VII.Ft,
évfolyam
– 2019. január
gyermekei
részére
ajánlottak
fel a rendezvény résztvevői.
Kiadja: Hetvehely
Község
Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
Felelős kiadó: Lóki Károly alpolgármester
Megjelenik: havonta, 250 példányban
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Szerkesztő: Lóki Károlyné
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Támogatóink:
Bagó János
Berényi Ferenc és Czékmány Veronika
Dénes István
Deverdics József
Gaál Tamás
Hetvehely Község Önkormányzata
Hetvehelyi Általános Iskola
Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Hetvehelyi Óvoda
Hetvehelyi Polgárőr Egyesület
Hetvehelyi Szociális Szövetkezet
Kocsis Ernő
Lipcsei Gábor és családja
Ócsai Miklós
Okorvölgy Község Önkormányzata
Péter Csaba
Rapp Zoltán (Ra-zo Kft)
Rezeli Csaba
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Schlichter János
Strausz László
Szentkatalin Község Önkormányzata
Akik a segítőink voltak:
Bagó Zsolt
Dezse Gyuláné
Kvakic Elmir
Grunda János
Hetvehelyi Általános Iskola diákjai
Hetvehelyi Német Népdalkör
Hetvehelyi Óvoda óvodásai
Horváth László
Müller József és Müller Józsefné
Strauszné Hell Magdolna
Szabó István és Szabó Istvánné
Szentlőrinci Nyugdíjasklub Tánc és énekcsoportja
Wágner Antal
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Köszönjük megtisztelő
részvételét és
támogatását
mindenkinek, aki
hozzájárult
rendezvényünk
sikeréhez!
Köszönjük, hogy együtt
segíthettünk!
A rendezvény szervezői

