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Önkormányzati hírek
Képviselő-testületi ülés volt 2019.03.07.-én
- Elfogadásra került a 2019. évi önkormányzati költségvetés melyben változás, az előző évhez
viszonyítva, hogy beépült a konyha is.
Polgármester úr az előterjesztésében felvázolta az önkormányzati kötelező feladatokat, illetve az önként
vállaltakat.
Intézményenként ismertette a feladatokat és a hozzárendelt költségvetést, melyet előzetesen
végigtárgyalta a hivatalvezető, a gazdálkodó, az érintett intézményvezető és a polgármester. Az
összeállított költségvetést a Képviselő-testület is két alkalommal tárgyalta, melyben jelezhették az
észrevételeiket, illetve javaslatot tehettek.
Mérlegelni kellett a közfoglalkoztatás folytatását is, mert az önkormányzatnak 1.000.000,- Ft-al kell
kiegészíteni. Érezhető már, hogy a közfoglalkoztatás kivezetésre kerül a rendszerből, vagy minimálisra
csökken.
A költségvetés tartalmazza a „Magyar Falu Program” pályázatait, illetve az előkészítéseit. A költségvetés
egész évre szól, attól függetlenül, hogy várhatóan októberben helyhatósági választás lesz, és változhat a
település vezetése.
A költségvetés bevételének fő számai:
Működési célú támogatások államháztartáson belül

112.920.441 Ft

Közhatalmi bevételek

6.700.000 Ft

Működési bevételek

3.605.503 Ft

Felhalmozási bevételek

5.233.000 Ft

Előző év költségvetési év maradványa
Átvett pénzeszköz
A költségvetés bevételének és kiadásának fő száma

20.940.000 Ft
4.450.492 Ft
153.849.492 Ft

- Elfogadásra került Hetvehely Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegéről.
- Előterjesztés a Települési Arculati Kézikönyv véleményezéséről, melyet a Képviselő-testület
megvitatott.
- Kelenfiné Barics Rita előterjesztette a „Településkép védelméről” szóló rendelet tervezetet.
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- A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló helységek bérleti díját, mely
elfogadásra került.
Sportcsarnok:
- Helyi egyesületek nyári időszakban ingyenes használat.
- Helyi egyesületek fűtési időszakban
20.000 Ft/nap
- Családi rendezvény nyári időszakban
10.000 Ft/nap
- Családi rendezvény téli időszakban
20.000 Ft/nap
- Családi rendezvény nyári időszakban nem helyi lakos részére
30.000 Ft/nap
- Családi rendezvény fűtési időszakban nem helyi lakos részére
50.000 Ft/nap
- Sportcsarnok óradíja nyári időszakban
3.000 Ft/óra
- Sportcsarnok óradíja fűtési időszakban
5.000 Ft/óra
Művelődési ház:
- Alkalmi árusítás
1500 Ft/óra
- Rendezvény
7000 Ft/nap
Szolgáltatóház:
- Konferenciaterem
2500 Ft/óra
- Szobák bérlése
3500 Ft/ágy/nap
- Étterem étkezés nélküli bérlése
10.000 Ft/nap
- Étkezéssel, menütől függően, igény szerint egyedi árral
10.000 Ft/nap
Önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díja
20.000 Ft/hó
Egyebek:
Egyebekben a polgármester úr beszámolt a két ülés között végzett munkáról.
Elmondta, hogy a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2018. év eredményeit
ismertette a Belügyminisztérium állami felügyeletével, akik helyszíni ellenőrzésen vettek részt. Az állami
felügyelet elismeréssel szólt a tavalyi eredményről, és felhívta a figyelmet, hogy pályázati kiírás született
az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek számára. Ebben fejlesztési lehetőségek
vannak, amit érdemes átgondolni.
A szövetkezetben, az erdészeti csapatban, aki elvégezte a fakitermelői OKJ képzést, négy fő. Akik
195.000 Ft bruttó bérrel lettek foglalkoztatva, mely a megváltozott munkaviszonyok miatt kevésnek
bizonyult. A program elérte a célját, mert közfoglalkoztatottból piacképes munkavállalókká váltak. Ők
már kikerültek a nyílt munkaerőpiacra, ahol biztosan megállják a helyüket, melyhez sok sikert kívánunk.
Köszönjük az elmúlt évek során közfoglalkoztatásban, illetve szövetkezetben végzett munkájukat. Sokat
segítettek a településünk számára, ezért megértjük, hogy magasabb bérekre vágynak, amit remélhetőleg
megkapnak az új munkahelyeken!
Az építőipari részleg alvállalkozóként vesz részt az orvosi rendelő kivitelezési munkáiban. A tervek
szerint, további feladatokat végeznek az önkormányzat területén, illetve ha igény jelentkezik a lakosság
részéről, azt is elvégzik.
A tavaszi munkában az elmaradt szántásokat, valamint a rotálásokat végezzük, ezzel is segítve a kiskert
tulajdonosokat.
Polgármester úr elmondta, hogy egyre nehezebb a közfoglalkoztatási feladatokat elvégezni, mert már
nincs a feladatokhoz elegendő ember. Szinte már csak nők vannak a programokban, akik részben koruk
miatt nehezen végzik a munkát, illetve kisgyermekesek, akik a gyermekük miatt kerülhetnek nehéz
helyzetbe.
Elkészült a településünk „Arculati Kézikönyve”
Március 11.-én Hajdú Csaba megbízott főépítész előadásában bemutatásra került Hetvehely Község
Települési Arculati Kézikönyve.
A bemutatóban ismertetve lettek a település múltjának értékei, az épített környezet, a természeti
környezet jellemzői. A könyv szabályokat is tartalmaz, mely hasznos lehet az építtetők számára.
Hosszabbtávban szándékában áll az önkormányzatnak könyv formájában kiadni, hogy minél szélesebb
körben ismerjék meg az emberek.
Wágner Antal
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Európa Parlamenti képviselők választása
Az Európai Parlament jelenleg 751 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 28 tagállamában választottak meg.
A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra. A brit
képviselők távozása miatt a 2019. évi választáson a képviselők száma 705 főre csökken. Magyarország 21
képviselőt küldhet az Európa Parlamentbe.
A Köztársasági elnök Magyarországon az Európa Parlamenti képviselők választását 2019. május 26-ra tűzte ki.
Szavazni reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet.
A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja
 minden magyar választópolgár, akinek Magyarországon lakóhelye van, és ha nem jelezte valamely másik
uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni


az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát
Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar
állampolgárok Magyarország külképviseletein adhatják le majd voksukat a magyarországi szavazás napján.
Április 5-ig minden választópolgár kézhez kapta a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítést.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát az alábbi érvényes igazolványaival igazolja:
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy

-

lakcímigazolvány és útlevél vagy

-

lakcímigazolvány és vezetői engedély vagy

-

lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.

A választójog gyakorlására a fenti igazolványok bemutatása nélkül nincs lehetőség. A bizottságnak
kötelessége a személyazonosítás elvégzése, akkor is, ha a választópolgárt személyesen ismeri.
Továbbra is lehetőség lesz mozgóurna iránti kérelem benyújtására:
 a helyi választási irodához (jegyző):
o

levélben vagy online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 2019. május 22-én 16.00 óráig,

o

személyesen vagy online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. május 24-én 16.00 óráig,

o

2019. május 24-én 16.00 órát követően online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. május 26-án 12.00
óráig,



a szavazatszámláló bizottságnál meghatalmazott útján 2019. május 26-án 12.00 óráig

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezési kérelmet nyújthat be a
lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjéhez 2019. május 22-én 16.00 óráig. Az átjelentkezéssel a
kérelemben megjelölt településen szavazhat.

KelenfinéBarics Rita
kirendeltség-vezető
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. március
NYMTIT:
Az NYMTIT leadta igényét a 2019. évi kommunikációs szerződéshez. A szerződés elkészítés alatt áll,
jóváhagyás után kerülhet sor az aláírására.
Bakonya:
Március 15.-én volt az immár hagyományos Bakonya kupa sakkverseny.
A rezsicsökkentés keretében kiosztásra került a fabrikett, a gázpalackok kiadása folyamatos.
Lakossági kezdeményezésre szociális szövetkezet megalakítása van folyamatban.
A 6-os útra levezető földút pályázat sajnálatos módon meghiúsult.
Boda:
Újabb pályázatot nyert Boda község önkormányzata. Az élethosszig tartó tanulás című pályázaton 53
millió forintot nyert a település. A pályázat 100 % -os támogatottságú, nem szükséges önerőt biztosítani
hozzá.
Április második felében kerül sor, a Mező Imre utca újra aszfaltozására.
Bükkösd:
2019. március 1-én indul az idei közfoglalkoztatási program az előző évekhez hasonló mértékben. Idén is
20-24 fő számára biztosít munkalehetőséget a Munkaügyi Központ.
A közfoglalkoztatással a kormány támogatni szeretné a helyi kezdeményezéseket, a települések
önfenntartóvá válását, a közösségi terek kialakítását, a vidék lakosság-megtartó képességének növelését, a
cigányság lakhatásának és integrációjának javítását. Célnak jelölték továbbá a vízrendezési feladatok
segítését, az utak és közterületek tisztán tartását, a parlagfű elleni védekezést.
Idén is folytatódik a térkövezés Bükkösdön. A templom, parókia, a templom melletti tornaszoba
(kisiskola) és az általános iskola előtti felületek kapnak térkő burkolatot.
Cserdi:
Március 7-én indult az idei közfoglalkoztatási program az előző évekhez hasonló mértékben. Idén 20 fő
számára biztosít munkalehetőséget a Munkaügyi Központ.
Április közepén megkezdődik a hűtőház építése.
A település vendége volt Kálmán Olga televíziós műsorvezető, a faluval való ismerkedés után kötetlen
beszélgetésre nyílt lehetőség a résztvevők számára.
Cserkút:
A március Cserkúton a társadalmi munkák hónapja volt. Egymás után három szombaton folyt a munka,
elsőként a község játszóterét szépítettük, újítottuk meg, aztán a következő hétvégén a Szikkúti dűlőben
fákat ültettünk.
Idén Önkormányzatunk is csatlakozott az országos "Te szedd" akcióhoz, melyet idén is a Cserkúti
Gyermek Klub szervezett meg. Sikerült ismét közel negyven zsák szemetet összeszedni a településen, és
környékén. Mindhárom alkalommal szép számban vettek részt a munkában a helyi közösség tagjai, amit
ezúton is köszönök.
Dinnyeberki:
Hosszú távú programunkban elkezdtük a hagyma vetését, mellékutak rendbetételét.
Ruhaosztásunk volt március hónapban a Moha Alapítvány jóvoltából ismételten.
Gombapincébe betelepített laskagomba kiváló termést hozott eddig, jelenleg 200 kg termett.
A tavaszi nagytakarítást elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a terület szépítését.
Folyamatban lévő beruházásainknak elkezdtük a tervezését, előkészítését.
Közös Önkormányzati pályázatból megérkezett az ágaprító gépünk.
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Helesfa:
Március 1-től 6 fő közmunkást foglalkoztatunk.
Március 9-én nőnapot tartottunk a kultúrházban, a megjelenteket vacsorával vártuk majd bállal zárult az
est.
25-én községünkbe látogatott Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk.
Szentlőrinccel közös "HUMÁNREAKTOR" pályázat keretében, településünkről 4 fő középiskolás
részesül tanulmányi ösztöndíjban.
Hetvehely:
A település Képviselő- testülete megtárgyalta és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, valamint
a Település Értéktárat. Elfogadásra került a település Bűnmegelőzési programja.
Március hónapban újra indult a Start Munkaprogram 10 fővel, valamint a Mezőgazdasági program 6
fővel. Befejezéshez közeledik az orvosi rendelő, lakás felújítása, valamint a Védőnői Tanácsadó szoba.
Elfogadásra került a 2019. évi önkormányzati költségvetés!
Kővágótöttös:
Március 15-én a Hősök Emlékművénél ünnepi megemlékezést tartott a Falufejlesztő Egyesület, a helyi
gyerekek műsort adtak a márciusi ifjak emlékére, az Önkormányzat koszorút helyezett el tiszteletükre.
Március 18-án Kővágószőlősön rendkívüli NYMTIT társulási tájékoztató volt a szerződésekkel, illetve a
2019. évi feladatokkal kapcsolatban.
Kővágótöttös közösségi házában KMB iroda kialakítására került sor, március 20-tól a körzeti megbízottak
átvették az irodát.
Március 21.-i testületi ülés keretében döntött a testület a 2019. évi NYMTIT felhalmozási támogatás,
felhasználásával kapcsolatos vállalkozói szerződésekről, a Magyar Falu Programban való pályázatok
beadásáról, a falunapi rendezvény lebonyolításáról.
Kővágószőlős:
2019. március 1 - 2020. február 29.-ig veszünk részt továbbra is a hosszabbtávú közmunka programban.
A foglalkoztatottak bérének az eddigi 100%-os támogatásából az állami támogatás mértékét 70%-ra
csökkentették a település adóerő megtartó képessége miatt. A bérek fennmaradó 30%-át a településnek
kell kiegészíteni a költségvetés terhére, így 5 fővel folytatjuk a fő feladatok ellátását: település
karbantartást, zöldterület karbantartást, parlagfű irtást.
Március 15-i ünnepi beszédet követően a település intézményei, civil szervezetei, a megemlékezés
koszorúit helyezték el a Hősök emlékművénél. Az önkormányzat nevében helyezett el koszorút Sándor
Tibor polgármester és Bozó Gabriella alpolgármester.
Március 28-án megtörtént az Új telepen a Sport Park műszaki átadása. Az iskolásaink nagy örömmel
vették birtokba és próbálták ki a szabadtéri fitness eszközöket egy rögtönzött testnevelés óra keretében.
Újraéledt a „KÖZÖS JÖVŐNKÉRT” ALAPÍTVÁNY. Az alapítvány célja, hogy a négy község
(Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős és Kővágótöttös) tanulóinak a társadalmi elvárásnak megfelelően,
pályára alkalmas alapképzést nyújtson. A tanulók a képességeinek megfelelő oktatásban részesüljenek,
igényük legyen a kulturális örökség megismerésére, óvására, s ezen keresztül a szülőföld iránti szeretet,
ragaszkodás mélyítésére.
Sajnálattal tudatjuk, településünk egyik ikonikus lakosa, életének 64. évében, 2019. március 26-án
váratlanul elhunyt. Muzserák Istvánt Kővágószőlős Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Április 13-án lesz a Jakab-Hegyaljai Borverseny eredményhirdetése a Buzás Andor Művelődési Házban.
Április 20-án tartjuk a gyerekeknek Húsvétváró és Tavaszköszöntőnket a Buzás Andor Művelődési
Házban.

Kormányablakbusz
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Március 27-én településeinken tartott ügyfélfogadást a
Baranya Megyei Kormányhivatal kormányablakbusza,
ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet,
indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás
menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést kormányablak
szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.

A speciális
járműben
két
munkaállomás,
ezekhez
kapcsolódóan
beépített
fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a
helyben történő ügyintézést. A busz akadálymentesített,
így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
Várhatóan negyedévente, a hónap utolsó szerdáján tart
ügyfélfogadást a kormányablak busz. A következő
alkalomról tájékoztatjuk a lakosságot.

Az első ügyfél Kőszegi György

HUMÁNREAKTOR – Ifjúsági klub
Napjaink egyik kiemelt feladata
környezetünk védelme. Mindannyiunknak sokat kell tenni azért, hogy
megőrizhessük legnagyobb értékünket, a
tiszta környezetet, hiszen ebben és ebből
élünk. E gondolatokkal indultak el a
Hetvehelyi Ifjúsági Klub tagjai a
vasútállomásra március 24-én, ahol
begyűjtötték az eldobált szemetet.
Megegyeztek abban, hogy ezt a
tevékenységet többször megismétlik a
falu különböző pontjain. Ezúton is
kérünk mindenkit, hogy a továbbiakban
csak a kihelyezett hulladéktárolókat
használja a feleslegessé vált szemét
elhelyezésére.
Jean Tamás ifjúsági referens

A természet a mi otthonunk
rajz, festmény, fotó pályázat,
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az általános iskola 1-8. osztályos tanulói részére.
A Hetvehelyi Önkormányzat, Általános Iskola és Ifjúsági Klub pályázati felhívása
Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin, Okorvölgy
települések általános iskolásai számára
A diákok személyes tapasztalataikat jelenítsék meg műveiken;
- a természet és az ember kapcsolatáról,
- a szűkebb vagy távolabbi környezetük szépségéről,
- a szűkebb vagy távolabbi környezetük védelméről, tisztán tartásáról,
- esetleges negatív élményeiket a környezet szennyezéséről,
rombolásáról.
A rajz, festmény vagy fotó A4, lehetőleg kemény lapra készüljön/legyen nyomtatva, bármelyik
leírt pont alapján.
Személyenként egy alkotást kérünk beadni, (hátsó oldalán megjelölve a név, melyik település
tanulója és hányadik osztályba jár).
Pályázati kategóriák: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 osztályosok.
Kérjük, az iskolákat, hogy az alkotásokat gyűjtsék össze, határidő: 2019-05-01.
(A hetvehelyi Ifjúsági Referens gondoskodik az elszállításról)
A pályázaton résztvevő műveket, intézményektől független, szakmai zsűri fogja elbírálni.
A négy kategória első három helyezettje emléklapot és tárgyjutalmat kap, (művészeti könyvek,
rajz és festő eszközök, fotó papírok).
A legjobb műveket kiállítjuk Hetvehelyen, a Családi Napon 2019. július 6-án, ahol a közönség
szavazata alapján további három alkotó kap jutalmat.

Településünk minden lakójának
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
Hetvehely Község Képviselő-testülete

ÓVODAI BEIRATKOZÁS!!!
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:
2019. április 24-25. (szerda, csütörtök) 10.00–14.00 óráig.
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A beíratás helye: Hetvehelyi Óvoda Hetvehely Petőfi S. u. 2.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek lakcímkártyája, TAJ- kártyája,
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.
Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2019. augusztus 31.-ig betölti a harmadik
életévét.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Azon gyermekek esetén, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, a szülők az óvodai
felvételi kérelmüket jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott
előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2019. május 15-ig) írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. 09. 01.
Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak alapján, a vonatkozó jogszabályokat
figyelembe véve az óvodavezető dönt.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi
előírás alapján és írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A nemzetiségi óvodai nevelés óvodánkban megszervezésre kerül, ha azt legalább nyolc azonos
nemzetiséghez tartozó szülő kezdeményezi. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani az
óvodavezetőnek.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak
megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat ellátására a Hetvehelyi
Óvodát jelöli ki.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a
mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata
nyilvános, megtekinthető az intézményvezető irodájában.
Hetvehely,2019.március 22.
Scherdán Zoltánné
Óvodavezető

Mi történt az iskolában?
Március 14. Több éves hagyománynak megfelelően a Március 15-ei Nemzeti Ünnepet megelőző
tanítási napon Marika néni lelkes felkészítésében iskolánk negyedikes tanulói készültek műsorral. S
valóban ünnepi lett a megemlékezés, méltó a hősökhöz, az eseményekhez, melyek előtt főt hajtott
iskolánk ünneplőbe öltözött teljes közössége.
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Március 18-22. Fenntarthatósági témahét. A fenntarthatósági témahét fővédnöke Áder János,
köztársasági elnök, projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A fenntarthatósági témahét célja egy olyan szemlélet erősítése, amely segít
mindannyiunknak, hogy egy élhető, fenntartható környezetben töltsük napjainkat.
Ezen a héten az alsó tagozatosaink minden tanórán a vízről, és az ott élő állatokról
tanultak, témakörük címe: „Vizipók csodálatos világa”. Részt vehettek egy
bábelőadáson, zenét hallgathattak, állatokról szóló verseket és dalokat tanulhattak,
sőt mesét nézhettek a Vizipók csodapók régi klasszikusból, illetve a Varázslatos
iskolabusz: Vízországba kalauzolta el őket. Ugyanakkor 2.-3. osztályosaink
technikai okok miatt sajnos egy másik időpontban, erdei iskola foglalkozásának
keretében még ehhez a programhoz kapcsolódva élőben is vizsgálni fogja " Vizipók csodálatos világát"
májusban. A tanítók olyan módszereke választottak ezeken a tanórákon, hogy a gyerekek megérezhették a
közös munka örömét, plakátot készítettek, rajzoltak, útkereső játékot oldottak meg, ….stb.
A felső tagozatosok a fenntartható közlekedést boncolgatták, a "Szeresd a biciklid" témakörben
osztálykeretben vettek részt kerékpárral kapcsolatos játékos feladatokban. Megismerkedtek a kerékpárok
kötelező alkatrészeivel és az alapvető kerékpár javítási technikákkal. Szabályismereti tesztet töltöttek ki,
majd "aktivity" játék során tettek tanúbizonyságot ügyességükről, végül kresztábla ismeretük során a
legügyesebbek kis ajándékot is kaptak. Örömmel csatlakozott iskolánk ehhez a nemes
kezdeményezéshez, mert bízunk abban, hogy a gyermekkorban megalapozott környezettudatos szemlélet
fogja alakítani a felnövekvő generáció szemléletmódját, és élhető, fenntartható környezetben tudják majd
gyerekeink, unokáink is tölteni a napjaikat.
Március 19. Rossini vígoperáját a Hamupipőkét nézték meg a hatodikosok a Pécsi Nemzeti
Színházban. Igazi élmény volt az „énekelve beszélés”, a meseszerűen berendezett színpad, a harsány
jelmezek, a szereplők humoros előadásmódja, a színes, szórakoztató produkció.
Március 22. Iskolánk idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.
Az akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár nyolcadik alkalommal valósult meg a
fenntarthatósági témahét hetében. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Iskolásaink a focipálya környékét tették rendbe!
Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (amely Királyegyháza községgel való együttműködési
megállapodás alapján jött létre) ismét hat diákunk lovagláson, lovas oktatáson, lovas terápián vehet részt
ebben a félévben is öt alkalommal. Többek között elsajátítják a lóval való együttműködést, a ló ápolását,
gondozását, és magát a lovaglást. Cél a természet és az ember "együttműködése", az egészséges
életmódra nevelés, valamint mozgás-és személyiségfejlesztés. A lovaglásnak, mint intenzív fizikai és
lelki élménynek, erős tudat- és jellemformáló hatása is van, segíti a koncentrációt, hozzájárul ahhoz, hogy
a gyermekek határozottá és magabiztossá váljanak, türelemre és alázatra nevel, fejleszti a pozitív
gondolkodást. Mozgásterápiás szempontból a lovaglás kiválóan alkalmas a kóros izomtónus
szabályozására, a mozgásérzékelés javítására, a testséma fejlődésére, az egyensúlyérzék és koordináció
fejlesztésére, valamint a fej- és a törzskontroll javítására. A programot Bükkösdön, a Lovarda Light
Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület tagjai szolgáltatják a diákjainknak. Köszönetet kívánunk
mondani ezért a Sportegyesület minden tagjának, akik családtagként fogadják minden alkalommal a
diákjainkat, valamint a pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek, aki "anyja" a pályázatnak,
gondozója, szervezője, mozgatóereje.

Szentkatalin tavaszi hírei
Tavasz eleji önkormányzati rendezvények idén is a Nők köszöntésével kezdődött, szerény rendezvényünk utáni
héten mozi látogatást tettünk Pécsen. "Az instant család"című filmet tekintettük meg, melyből ismét megtudhattuk
milyen fontos a családon belül a szeretet, a megértés és az összetartozás, bármely családi összetétel mellett is. A
kirándulásunkat a könyvtári keretekből finanszíroztuk.
Az út és vízelvezető árok karbantartását végző vállalkozótól, azt az információt kaptam, a megkezdett átereszek
rövid időn belül befejezésre kerülnek. S a munkálatok folytatásaként több helyszínen út patkázása fog történni. A
képespusztai úton karbantartásként, a gödrök és vízfolyások 045-ös kővel történő feltöltése vagy megszórása
várható. S ezek után remélhetőleg jól járhatóakká válnak az érintett útszakaszok. Továbbra is egy kis megértést és
türelmet kérek.
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Az új internet szolgáltatáshoz előreláthatólag május végén, június elején lehet majd csatlakozni. Ezt az információt
kaptam az illetékesektől.
Mindenkinek kellemes Húsvéti ünnepeket, lányoknak, asszonyoknak sok locsolót, locsolóknak meg sok hímes
tojást kíván:
Varga Éva polgármester

Bajnoki mérkőzés XIII. forduló
Hetvehely-Gyód
1-2 /1-2/

Bajnoki mérkőzés XIV. forduló
Lippó-Hetvehely
2-1 /1-1/

Hetvehely:

Hetvehely:

Horváth L.
Deverdics, Kardos, Bogdán P., Till
Bogdán V., Vincze, Horváth I., Bogdán A.
Panek, Kempf

Mihály
Deverdics, Berkes M., Kardos, Vincze
Bogdán P., Bogdán V., Horváth I., Bogdán A.
Panek, Kempf,

Gólszerző:
Csere:

Gólszerző: Deverdics
Csere: Bogdán A. h. Máltesics, Panek h. Nagy

Horváth I.

Panek h. Nagy, Till h. Berkes M.,
Deverdics h. Máltesics
Bajnoki mérkőzés XV. forduló

Bajnoki mérkőzés XVI. forduló

Hetvehely-Szentegát

Nagydobsza-Hetvehely

2-0 /1-0/

1-3 /1-0/

Hetvehely:

Hetvehely:

Mihály
Deverdics, Bogdán P., Kardos, Vincze
Till, Bogdán V., Kempf, Bogdán A.
Horváth I., Panek
Gólszerző: Deverdics, Bogdán P.

Horváth L.
Deverdics, Berkes M., Kardos, Bogdán P.
Till, Vincze, Horváth I., Bogdán A.
Panek, Kempf

Gólszerző: Berkes M., Kempf, Horváth I.

rváth L., Deverdics h. Nagy, Till h. Berkes M.,
Panek h. Ostrosics

Csere: Kempf h. Botos, Panek h. Kiss, Bogdán A.
h. Orsós Z.
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