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Hetvehely község hírei – 2019. Február

Önkormányzati hírek
Képviselő- testületi ülés 2019.01.18.
A Képviselő-testület megkezdte a hetedik ciklus utolsó évét, mely eltérően az előzőtől öt évre szól.
A polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, és felsorolta a napirendi pontokat, mely elfogadásra
került.
- Első napirendi pontban a Horgász egyesület kérelmét tárgyalták a képviselők. A kérelemben szerepel,
hogy az idei évben lejár a 15 évvel ezelőtt megkötött tóhasználati szerződés. Kérik a jelenlegi szerződés
meghosszabbítását, melyet a képviselő-testület csak az idei évvégéig javasolta meghosszabbítani.
Indokként elmondták, hogy megváltoztak a 15 évvel ezelőtti viszonyok, és választások lesznek
októberben. Nem volna tisztességes, hogy hosszabb távra kiadná a tavat a jelenleg utolsó évében járó
Képviselő-testület. Majd választás után az új képviselők eldöntik, hogy mit kezdjenek a halastó
használatával.
- Második napirendben az iskola körzetének bővítése szerepelt, melyet Kelenfiné Barics Rita
Hivatalvezető vezetett fel a Képviselő-testületnek. A német kétnyelvű, és a bővített nyelvoktató iskolai
körzet kialakítását, illetve bővítését Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községeken túl további
településekkel javasolja bővíteni: Szentlőrinc, Bükkösd, Helesfa, Dinnyeberki, Husztót, Kovácsszénája.
A Képviselő-testület, egyetértve a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat álláspontjával, fontosnak ítéli
meg a német nyelvoktatást az iskolában. Egyetért, és támogatja a német iskolai körzethatárok bővítését.
- Harmadik napirendben, a Start Munkaprogramban támogatást nyert LKT-81 típusú erőgép
haszonkölcsön szerződésbe kerül az önkormányzat, valamint a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató
Szociális Szövetkezet között.
A szerződés támogatója a Belügyminisztérium, melyet az Állami Felügyelet ellenőriz és hagy jóvá!
- Negyedik pontban Wágner Antal polgármester úr beterjesztette a 2019. évi munkatervet, melyet a
Képviselő-testület elfogadott. A munkaterv attól függetlenül egész évre szól, hogy várhatóan októberben
lejár a jelenlegi önkormányzati ciklus.
- Ötödik napirendben a hivatalvezető ismertette a képviselőkkel, hogy a Szentlőrinci Eszterházy
Egészségügyi Járóbetegellátó Központ ügyeleti díjemelést tervezett. Az ügyeleti díj egy évre 700.000 Ft
kiadást jelent a költségvetésben. A polgármester úr sajnálatát fejezte ki, hogy az állam nem támogatja
megfelelő módon az egészségügyet. Az önkormányzatoknak minden intézményüket az állami támogatás
nem elégséges finanszírozása miatt, támogatnia szükséges. Az ilyen jellegű támogatásra az
önkormányzatok nem kapnak normatívát. A támogatást más forrásból kell biztosítani, ettől függetlenül
mégis azt javasolja, hogy a betegek érdekében adjuk meg a kért támogatást. A Képviselő-testület a 2019.
évben támogatja a kérelmet, és költségvetésében betervezi a kiadást.
- Hatodik pontban a polgármester úr beszámolt a két ülés között végzett munkáról.
A beszámolóban kiemelte, hogy köszönetét fejezi ki Kelenfiné Barics Rita hivatalvezetőnek, Wágner
Ibolya intézményvezetőnek, valamint Takács Viktor falugondnoknak, hogy a Hetvehelyi Szociális
Szolgáltató Központ konyháját határidőre beüzemelték, és beszereztek mindenféle engedélyt. A konyha
üzemel, és várhatóan bővülnek a konyhai megrendelések. Dicséretes a konyhai dolgozók munkája, akik a
kezdeti nehézségek ellenére is, jól végzik a feladatukat, köszönjük!
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- Hetedik pontban, az egyebeket tárgyalta a Képviselő- testület.
A polgármester úr elmondta, hogy tavaly az Idősek napján két szép korú mamát köszönthetett fel. Az idei
esztendő elején Rapp Józsefné, Annus néninek tolmácsolhatta Magyarország Miniszterelnökének
jókívánságát, és természetesen a Képviselő-testület tiszteletét is kifejezte. A polgármester úr, valamint
Takács Viktor falugondnok társaságában, otthonában keresték fel a családot. A szívélyes fogadtatásban,
előkerültek a múlt szép emlékei, mely megható élményekről szólt.
Kedves Annus néni!
Isten tartsa meg jó egészségben, és
boldogságban, hogy még sokáig legyen
öröme
a
családjában,
unokájában,
dédunokáiban!
Kedves kis történettel zárult a beszélgetés. A
polgármester úr búcsúzáskor azzal köszönt el a
családtól, hogy szeretné tíz év múlva, a
századik születésnapján is köszönteni a
házaspárt. Erre Józsi bácsi azt mondta, hogy
nem kell várni még tíz évet, mert a nyáron Ő
lesz 90 éves, és akkor még újra találkozhatunk.
Adja a jóisten, hogy így legyen, addig is jó
egészséget mind kettőjüknek!
Polgármesteri bejelentés a Képviselő-testület felé!
A polgármester úr bejelentette, hogy 2019. év januárjában elérte a nyugdíjkorhatárt, és beterjesztette a
NYUFI- hoz az öregségi nyugdíjkérelmét.
A folytatás még bizonytalan, mert a polgármesterekre vonatkozó nyugdíjtörvény nem egyértelmű.
Amennyiben kedvező lesz a Kormányhivataltól kért állásfoglalás, dönthet a polgármester, hogy lesz e
folytatás, vagy 29 év polgármesteri munka után októberben a választáskor befejezi, vagy befejeztetik
vele.
Óvodai hírek!
Az előző hónapban jeleztük, hogy a tíz éve dolgozó dada felmondott. A Társulási Tanács kérésére, az
intézményvezető pályázatot írt ki, a megüresedett dada státusz betöltésére. A törvénynek megfelelően
kiírásra került a pályázat, melyre sok jelentkezés érkezett.
Az intézményvezető Scherdán Zoltánné, a Társulási Tanács tagjai, Wágner Antal Hetvehely, Majorosi
Józsefné Okorvölgy, Varga Éva Szentkatalin települések polgármestereinek véleményét követően hozta
meg döntését.
Mindent mérlegelve, Takács Viktorné Timi mellett döntöttek. Timinek sok sikert, és kitartást kívánunk az
új munkakör betöltéséhez!
A döntést követően mindenkinek tisztelettel köszönjük a pályázatok benyújtását, és sok sikert kívánunk a
munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez.

Wágner Antal
polgármester
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A hazai németek kálváriájára emlékezünk január 19-én!
A 2010-2014 parlamenti ciklusban a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére, január 19-ét az
elhurcoltak emléknapjává emelték.
A hazai németek ingatlanaival kívánták csökkenteni a magyar lakosság földéhségét. A magyar
kormánynak a német ingatlanokra volt szüksége, mert a Csehszlovákiából, Romániából, Jugoszláviából
tömegesen érkező magyar menekülteket le tudják telepíteni. A kitelepítés, internálás, deportálás nem csak
Magyarországot érintette, ez a folyamat más országokban is elindult (Benesi dekrétum Szlovákiában).Az
államvezetése a németek kollektív bűnösségét akarta elfogadtatni. Magyarországot, saját német lakossága
áldozatainak akarta feltüntetni.
Dálnoki Miklós Béla vezette magyar kormány 1945. május 26.-án megerősítette azon szándékát, hogy
Magyarországról 300000 ezer német „volksbundistát” szándékozik kitelepíteni.
Jegyzékben kérte a Szovjetuniótól, hogy a Magyarországból eltávolítandó németeket olyan Németországi
területre telepítsék át, amely szovjet megszállás alatt áll.
A Minisztertanács 1945. december 22-i ülésén Nagy Imre belügyminiszter terjesztette elő a kitelepítési
alaprendeletet, mely kimondja, hogy kollektív bűnösségen alapszik. A miniszterekből álló tanácsból,
mely 16 főből állt, kilencen igennel, ketten nemmel, öten tartózkodtak. A kormány szándékában már a
teljes német lakosság kitelepítése volt, melynek alapját képezte az 1941-ben népszámláláskor magukat
német anyanyelvűnek valló emberek, vagy aki német nemzetiségűnek vallotta magát.
A magyar kormány azt a látszatot akarta kelteni, hogy a berlini szövetség ellenőrző Tanács utasítására
rendelte el, a kollektív bűnösség elve alapján, ami nem fedte a valóságot.
A SZEB. 1946. január. 25.-i ülésen az amerikai Key tábornok és Vorosilov szovjet marsall felszólította a
magyar kormányt, hogy ne használják az utasító szót!
1946-1948 között 185.000 német nemzetiségűt fosztottak meg állampolgárságától, és vették el
vagyonaikat.
Az elvett házak száma 44.750, az elvett földterületek 248.600 hektár.
Ezt a magyar állam tette az országunkban élő németekkel szemben.
Hetvehelyen az 1946.02.05.én kelt rendelet 151.400/1946.B:M:K. alapján telepítették ki a németeket.
A kitelepítés elindult, házaikat el kellett hagyniuk, és az Abaligeti állomáson már be voltak vagonírozva,
amikor leállították a kitelepítést. A vagonokból kiszállva elindultak haza, de már a házaikban idegeneket
találtak. Volt itt Budapesti villamoskalauztól kezdve, különböző nemzetiségű telepes, akik csak felélték a
vagyont, amit megszereztek és távoztak. Volt, amely család visszavette a saját házát, de sokan más
falvakban telepedtek le. Sajnos volt, aki soha nem kapta vissza házát, mely előtt naponta ment el. Az Ő
története különösen szomorú volt, mert beteg édesanyja, idős nagymamájával élt a házukban, ahonnan 50
kg batyuval kellett távoznia.
Ezekben az években, 640 lakosa volt településünknek, és szinte minden házban iparos emberek laktak.
Szegénységben, de tisztességben élő emberek voltak, akiknek néhány leszármazottjuk még élnek a
falunkban. Ők azok, akik emlékművet emeltek az I, II, világháborúban elesetteknek, és a Gulagra
elhurcoltaknak. Már a hősöknek is van egy emlékhelyük, melyre virágot vihetnek, vagy gyertyát
gyújthatnak a leszármazottaik.
A történelem ezen időszaka a szégyen, becstelen, erkölcstelen politika következménye, melynek áldozatai
voltak, a Magyarországon élő német nemzetiségű családok.
Rájuk emlékezünk január 19-én, az elhurcoltak, kitelepítettek emléknapján!
Wágner Antal
polgármester

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. január.
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Bakonya:
Január 12.-én Stifolder kupa néven sakkverseny volt a településen.
Kiosztásra került, illetve folyamatban van a szociális tűzifa a rászoruló családoknak.
A képviselő testület megindította a közbeszerzési eljárást a 6-os útra levezető úttal kapcsolatban.
Február hónapban farsangi mulatság lesz a Kultúrházban.
Boda:
Az NYMTIT tagtelepülései részére, január 30.-án tartotta első 1/4 éves tájékoztatóját az RHK Kft. Bodán.
A tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről szólt, valamint szóba került a 2019.évi kutatási tervezet is.
Bükkösd
Januárban folytatódtak az EFOP-1.3.5-16 jelzetű, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével” című pályázat rendezvényei.
A bükkösdi Kultúrház mellett idén befejeződik a Szűz Mária Szent Neve és Nepomuki Szent János nevét
viselő római katolikus templom felújítása is. A leszakadt oltárkép restaurálás után ismét a helyére került.
A festés, faljavítás mellett a megsüllyedt széksorok felújítása is megtörtént. Ezeket a templom felújítási
munkálatokat a bükkösdi Önkormányzat egymillió forinttal támogatta.
Cserdi:
Megkezdődött a hűtő ház építésének munkálatai.
Befejeződött a szociális tűzifa kiosztása.
Cserkút:
Tavalyi év folyamán Önkormányzatunk pályázata támogatást nyert zártkerti útfelújításra. Azóta már a
kivitelezőt is kiválasztottuk, és vele a szerződést is megkötöttük.
Nagy öröm számunkra, hogy ezen beruházás keretein belül a Szikkúti dűlőben majdnem hatszáz méter
rossz állapotú út kaphat teljesen új aszfalt burkolatot. A beruházás amint az idő engedi elkezdődik, és
április végéig be is fejeződik.
Dinnyeberki:
Az önkormányzati épületegyüttes felújítása befejeződött, visszaköltöztünk.
Hosszútávú programunkban 5 főt foglalkoztatunk, két hónapra.
Befejeződött a szociális tűzifa kiosztása.
Február 2-án a Moha Alapítvány és Dinnyeberki Önkormányzata közösen vendégül látja a falu rászoruló
gyermekeit egy finom ebédre.
Helesfa:
Kiosztásra került a szociális tűzifa.
Jelenleg a 2019-es év költségvetésének tervezése és összeállítása folyik.
Február 9-re tervezzük farsangi bálunkat, felnőttek és gyerekek részére is.
Hetvehely:
Megkezdte üléseit a Képviselő-testület, melyen a polgármester úr beterjesztette a 2019. évi munkatervet.
A Képviselő-testület elfogadott, a munkaterv tartalmazza az idei esztendő feladatait, a benyújtandó
pályázatokat, illetve a folyamatban lévő projekteket.
Elkészült, és benyújtásra került a 2019. évi Start Munkaprogram, melyben a külterületi út építésének
folytatását tervezte az önkormányzat. A program tíz főnek biztosít munkát az idei esztendőben.
Öt év vállalkozói szerződést követően, újra üzemel az önkormányzat konyhája. Az egészséges
táplálkozást biztosítja az óvodás, iskolás gyermekek részére, valamint a szociális étkeztetést is megoldotta
az önkormányzat.
Ibafa:
A hosszú távú közmunkaprogram keretében a temetőkerítés készítése zajlik.
Az Almamelléki Színjátszó Kör előadását több mint száz résztvevő tekintette meg, a Művelődési Házban.
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Képviselő testületi ülésen döntés született az NYMTIT támogatás idei felhasználásáról.
Kővágótöttös:
Januárban a képviselő testület megbeszélte a 2019. évi tervezett költségvetést, programokat.
30-án polgármester asszonyunk részt vett az RHK Kft. által tartott polgármesteri tájékoztatón.
A hónap utolsó napján tartotta a testület ez évi első ülését ahol a 2018-as költségvetés módosítása, a 2019.
évi költségvetésének elfogadása volt a fő napirendi pont. Itt döntöttünk a Civil szervezet támogatásáról, a
téli rezsicsökkentés tüzelő szállítási költségének átvállalásáról és az ez évi főbb rendezvényről a Pünkösdi
Falunap megrendezéséről is
Kővágószőlős:
Január 5-én átadtuk a vállalkozónak a Sport park területét a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez.
Folyamatosan végezzük a szociális tűzifa kiszállítását.
A hosszú távú közmunkaprogram keretében 9 főt foglalkoztatunk február 28.-ig.
Január 22-én a Baranya megyei Kormányhivatal mozgó okmányirodája helyszíni ügyfélfogadást tartott a
Kővágószőlősi Polgármesteri Hivatal udvarán. A lakók helyben intézhették személyi és gépjárműveikkel
kapcsolatos okmányaikat. Várhatóan rendszeres lesz ez a szolgáltatás.
Január 22-én tartotta meg évi első ülését a képviselő-testület.
Folynak a költségvetés terveinek előkészítési munkálatai.

Hetvehely Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Szentkatalin Község Képviselőtestülete együttérzését fejezi ki az
elhunyt

Scherdán Antal

Strigán Imre

hozzátartozóinak.

hozzátartozóinak.

Nyugodjon békében!

Nyugodjon békében!

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Scherdán Antal
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Mi történt az iskolában?
December 22. Két nappal az Ünnepek előtt, szombaton ismét megrendezésre került a már
hagyományosnak mondható Hetvehelyi Adventi Vásár, melyre iskolánk tanulói és dolgozói is meghívást
kaptak. Diákjaink közül szép számmal vettek rész fellépőként a programsorozatban, néhány osztály pedig
portékájuk árusításával gyűjtött osztálypénzt magának.
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Köszönetünket szeretnénk kifejezni Grunda Jánosnak, aki a karácsonyi készülődésben önzetlen
felajánlást tett iskolánknak. November 10.-e és december 23.-a között minden 1kg-os kiszerelésű mézből
400 Ft-ot ajánlott fel a Hetvehelyi Általános Iskolának, amiért hálásak vagyunk! Köszönjük!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a helyi vállalkozóknak, támogatóknak, felajánlóknak, akik az
adventi vásárban önzetlen felajánlást tettek iskolánknak. Nincsenek rá szavak, hogy mennyire hálásak
vagyunk! Köszönjük!
Január 18. Ismét csatlakoztunk az országos Popcorn Naphoz! A pécsi Eurakvilo Alapítvány idén
második alkalommal buzdította közös popcornozásra a baráti köröket, iskolákat, klubokat, kicsiket és
nagyokat. A héten popcornnal vártuk a gyerekeket, akik jelképesen „kifizették” a popcornt, így segítettek
a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán gyógyuló gyermekeknek. A közös kukoricázások során
befolyt összegek a pécsi gyermekonkológiai osztályt, korszerű eszközök beszerzését, élményprogramok
biztosítását támogatják.
Január 20. Hagyomány iskolánkban a
magyarországi németek elhurcolásának és
elűzetésének emléknapjáról való megemlékezés. Idén is visszatekintettünk és fejet
hajtottunk tanítványainkkal a faluból elhurcolt
és ártatlanul szenvedett német lakosság előtt az
iskolában és a vasárnapi szentmisén. Január
20. Hagyomány iskolánkban a magyarországi
németek elhurcolásának és elűzetésének
emléknapjáról való megemlékezés. Idén is visszatekintettünk és fejet hajtottunk tanítványainkkal a
faluból elhurcolt és ártatlanul szenvedett német lakosság előtt az iskolában és a vasárnapi szentmisén.
Január 29. – február 1. Egészség hete. A hét során több programmal is próbáltuk felhívni a tanulók
figyelmét az egészséges életmód fontosságára. Az iskola folyosóján figyelemfelkeltő plakátról
tájékozódhattak több érintett témáról. Az alsósok plakátkészítő versenyen vettek rész, míg a felsősök
informatika órán egy totó helyes válaszait keresték internet segítségével. A legügyesebbek egészséges
jutalmakban (müzlik, gyümölcsök) részesültek. Dicséretet érdemel munkájáért: Grunda Kata, Bartics
Noámi, Pásztory Benjamin, Gurmai Regina és Tóth Bianka. A zöldségnapon friss, nyers zöldséget ehettek
szünetekben, a gyógytea napon pedig a téli betegségekre való figyelemfelkeltés céljából gyógyteákat
kóstolhattak tanulóink. A település védőnője is bekapcsolódott a hétbe, és öt előadást tartott különböző
korcsoportoknak különféle témakörökben, melyek mind az egészségnevelést szolgálták.
Február 1. Vizes élőhelyek világnapja. A témához kapcsolódó programokkal emlékeztünk meg a
"Vizes élőhelyek világnapja"-ról. Alsós tanulóink játékos képfeladványokkal, a felsősök egy-egy
magyarországi "ramsari" terület önálló ismertetésével készültek a világnapra.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. március 2án 1900 órai kezdéssel vacsorával egybekötött sváb bált rendez a
sportcsarnokban. Vacsora díja: 1.500,- Ft. A bálon való részvétel csak
február 25-ig előre befizetett jelentkezéssel lehet.
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Jelentkezés: Strauszné Hell Magdolnánál vagy Lóki Károlynénál.
Zene: FORTUNA együttes

ÓVODA hírei
A farsangi időszak az óvodában sok, érdekes programot rejtegetett: színes papírálarcokat készítettünk,
vágtunk, ragasztottunk, díszítettünk; vidám bohócokat „festettünk” tenyérnyomattal és ujjfestéssel és sok
szép színezőt is kitettünk a faliújságra a vidám dekorációk mellé. Versekkel, mondókákkal, vidám
dalokkal „kergettük el a telet”.
A farsangi napunkat megelőzően fánkot sütöttünk,
aminek a készítésében a sok kis gyermekkéz
szorgoskodva, szívesen vett részt. Természetesen a
kóstolásra is sokan jelentkeztek önként!
Farsang napján nagyon sok ötletes, vicces jelmezesünk
mulatozott: volt királylány, sárkány, unikornisok,
hupikék törpike, vasember, kalóz, nyuszika, méhecske,
pillangó, varázsló, DarthVader, Elsa a Jégvarázsból és
egy kedves kis szellem is. Mindenki nagyon jól érezte
magát a jelmezében. Csoki és „cukor-eső” volt a
jutalma minden ügyes kis jelmezesnek. A vidám napot
tánccal, mókázással játékos vetélkedőkkel tarkított
programok zárták, no meg a sok finomság kóstolgatása,
amit a kedves szülők hoztak a farsangi mulattságra.
Scherdán Zoltánné

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatom a nénikkel és bácsikkal, hogy
megérkeztem.

Fábián Attila
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! Az állásbörzére a falubusz az érdeklődőket elviszi és haza
hozza. Jelentkezni lehet február 14-ig Wágner Ibolyánál vagy Lóki Károlynénál.
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