Rólunk szól
Hetvehely község hírei – 2019. Május

Önkormányzati hírek
Útjavítás!
Tervezés alatt áll a településünket átszelő 6601-es Szentlőrinc-Oroszló összekötő útszakasz részbeni
felújítása. Az 1,5 km hosszúságú, már közlekedésre szinte alkalmatlan út, a Szentlőrinc felőli oldalon a
településünktől 300 méter távolságból a Rákóczi út 44. házszámig teljes aszfaltborítást kap az ígéretek
szerint. Várhatóan az ősz folyamán, az engedélyek megszerzését követően kerül sor a kivitelezésre.
Rákóczi útról a Petőfi utcára történő behajtás biztonságosabbá tétele érdekében forgalomtechnikai tükör
került kihelyezésre.
Pályázatok!
Képviselő-testületi döntést követően, a Magyar Falu program keretében, a „Helyi identitást erősítő”
pályázat készült. A pályázat három részből tevődik össze, melynek első része, a volt Művelődési Ház
felújítása az Ady Endre u. 1 szám alatt. Az épület új cserépfedést kapna, valamint nyílászárók cseréje,
ereszcsatorna csere, külső szigetelés és színezés szerepel a tervben.
Második részben az épület berendezése szerepel, mely 100 szék, 15 asztal, konyhai berendezések, és
technikai eszközök, valamint egy irodahelység kialakítása van a tervben.
Harmadik rész, egy fő művelődési szakember 12 hónapra szóló bérezése, és annak járulékos költségei.
Vendégek érkeztek Rafzból!
Tavaly év végén volt Svájcban Rafzban, a helyhatósági választás, melyet követően egy új testület állt fel.
Az előző polgármester Jürg Sigrist nem jelöltette magát, illetve több képviselő sem indult a választáson.
Már a választások előtt tudtuk, hogy a testvértelepülésünk nem fogja megszakítani a kapcsolatot, mert
Jürg Sigris polgármester úr jelezte, hogy a várható új polgármesterrel Kurt Altenburger választott
településvezetővel egyeztetett, és Ő is folytatni szeretné a kapcsolatépítést településünkkel.
Az idei esztendőben május 2.-án érkezett az új Rafzi delegáció, melyben részt vett Jürg Sigrist, valamint
Kurt Altenburger polgármesterek.
A delegáció többi tagja Hugo Spühler, Adrian Neukom, Ursi Wischniewski képviselő és Ehemann
Helmae Wishniewski, Robert Erdin és Krisztina Erdin.
Köszönetet mondunk az iskola vezetésének és diákjainak, akik remek műsorral kedveskedtek a
vendégeknek. Német nyelven énekeltek, zenéltek, prózát mondtak, táncoltak. Rafz polgármestere
megköszönte a műsort, mely nagyon kedves volt számukra.
Hetvehely Község Képviselő-testülete tisztelettel fogadta az új Rafzi testületet, a vendégeket, és
megállapodásuk szerint kidolgozzák a folytatást.
Köszönjük a szociális intézményünk vezetőjének, dolgozóinak, konyhájának a remek ételeket,
hivatalvezetőnknek, az iskola igazgatónőnek, falugondnokunknak, német önkormányzat vezetőjének és
mindenkinek, akik bármily módon hozzájárultak a remek programokhoz, melyet szerveztek a vendégek
számára.
Magyarországon várhatóan októberben lesz a helyhatósági választás, melyen szintén lehetnek változások.
Az első találkozás 24 évvel ezelőtt volt a két település vezetése között, azóta valódi barátság alakult ki a
családok között. A változások új helyzetet jelentenek, azonban a múlt értékeit tiszteletben kell tartani.
Kedves meghívást kaptunk Kurt Altenburg polgármestertől, aki bejelentette, hogy 2020. március 21.-én
lesz Rafz település alapításának 1150. éves évfordulója. Az ünnepségre szeretettel várják Hetvehely
képviselőit, illetve ha a kora tavaszi időpont nem felel meg, későbbi ünnepekre is érvényes a meghívás,
mert egész évben az évfordulót ünnepelik.
Wágner Antal polgármester
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HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye. 7681 Hetvehely Rákóczi utca 40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, főzőkonyha üzemeltetés
irányítása és szakmai felügyelete.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem,
 szociális terület – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 B kategóriás jogosítvány,
 büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú szociális szakvizsga,
 szakmai tapasztalat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 felhasználó szintű KENYSZI,
 empátia, szociális érzékenység, egészségügyben való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolására szolgáló iratok, nyilatkozat arról, hogy a pályázat
anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, illetve a személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hetvehely Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7681
Hetvehely, Rákóczi utca 36.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 005/332/2019, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
 Személyesen: Wágner Antal, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján a kiválasztottak személyes
meghallgatására kerül sor. A pályázókat a pályázati eredményről írásban értesítjük. A pályázatok
benyújtásának ténye és tartalma az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kezelésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.hetvehely.hu – 2019.május 15.
 Rólunk szól Hetvehely község hivatalos lapja – 2019. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetvehely.hu honlapon szerezhet.
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. április.
Bakonya:
Április 18-án HEP fórum volt a Könyvtárban a civil szervezetek vezetőinek részvételével.
Április 19-án húsvéti kreatív foglalkozás, valamint nyuszi kereső foglalkozás volt a gyerekek számára.
Május 1-re a falu ifjai ismét májusfát állítanak a településen.
Május 25-én ismét Bányász majális lesz Bakonyán 11 órakor a Bányász emlékkőnél.
Boda:
Bodán, a hagyományoknak megfelelően, húsvét másnapján, megrendezésre került az EMMAUSZ járás.
A “MÁRIA KERT” volt a rendezvény helyszíne, ahol boros sátrak kerültek kihelyezésre, lehetőséget
adva ezzel a helyi gazdák borainak kóstolására. Gyermekek részére, játékos tojáskeresés, légvár,
kézműves foglakozás volt. A rendezvényre kilátogatókat a rendezők étkekkel vendégelték meg,
kiegészítve a megjelentek által hozott finomságok kóstolását.
Megkezdődtek az “Élethosszig tartó tanulás” című, önkormányzat által nyert pályázat szervezési
munkálatai. A kétéves projektre, több mint 53 millió forintot nyert az önkormányzat.
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:
Önkormányzati bölcsőde kialakításához pályázatott adott be az önkormányzat az illetékes hatóságokhoz.
Zajlanak a település útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása.
Május elején megkezdődik a hűtőház kivitelezési munkálatai.
Cserkút:
04.23.-án megtörtént az új immár 600 méter hosszban aszfaltozott zártkerti utunk műszaki átadása a
Szikkúti dűlőben. A projekt egy része pályázati forrásból valósulhatott meg, a fennmaradó összeget
Önkormányzatunk saját forrásból biztosította. Mai napon már birtokba is vehette az utat a helyi lakosság.
Dinnyeberki:
Hosszú távú programunkban befejeztük a hagyma vetését, elkezdtük a burgonyát vetni.
Folyamatosan végezzük a mellékutak rendbetételét.
Ruhaosztásunk volt április hónapban a Moha Alapítvány jóvoltából ismételten, és bútort is kaptunk a
lakosság részére.
Jótékonykodtunk gyermekek javára, fánkot sütöttünk a Moha Alapítvány részére.
A tavaszi nagytakarítást elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a terület szépítését.
Húsvétra csomagot osztottunk a lakosság részére.
Helesfa:
A Digitális Jólét pályázat keretében befejeződött a mentorképzés, ezen településünkről 2 fő vett részt.
A jó időben a közterületeken elkezdődtek a tavaszi munkák.
Április 18-án "Nyusziváró-hangolódjunk a húsvétra" rendezvény volt a teleházban a gyerekek nagy
örömére.
Áprilistól újabb két középiskolai tanuló került be az ösztöndíj programba.
Hetvehely:
~3~

Rólunk szól

2019. május
2

Négy db egyenként 100 m -es fóliasátorban ültetésre kerültek a paprika, paradicsom palánták, valamint
szabad földben hagyma és burgonya került a földbe.
Közúttal egyeztetés történt a 6601 településünket átszelő útszakasz teljes aszfaltborítási munkáiról.
Közlekedésbiztonság érdekében forgalomtechnikai tükör került kihelyezésre a Rákóczi és Petőfi utca
kereszteződésében.
Az Európa Parlamenti képviselők választásának fontosságára a polgármester felhívta a lakosság
figyelmét. Tisztelettel kéri, hogy a lakosság minél nagyobb számban vegyen részt.
Kővágótöttös:
Április 17-én Cserdiben kihelyezett NYMTIT társulási megbeszélésen vettünk részt.
Április 24-én a Köz - Tér Alapítvány tartott tájékoztatást digitális eszközök használatáról az
érdeklődőknek.
A Falufejlesztő Egyesület április 25-én virágvásárral egybekötött virágültetést tartott, a falu köztereit,
intézményeit virágosították be. A virágokat az előző évi 1 %-os felajánlásokból vásárolta az egyesület.
Az RHK Kft. április 25-én tartotta a II. negyedéves beszámolóját a NYMTITT tagtelepüléseinek, ugyan
ezen a napon az OAH által tartott közmeghallgatáson vettünk rész Bodán melyet a "Telephelykutatás
keretprogram engedélyezése" témában kért az RHK Kft.
Kővágószőlős:
Április elejétől működik a Fürtöcske Családi Bölcsőde az Óvoda épületében.
Önkormányzati támogatással április 13.-án tartotta meg a XXVII. Jakab - Hegyaljai Borverseny
eredményhirdetését a Zsongorkő Baráti Kör a Buzás Andor Művelődési Házban.
NYMTIT Társulási megbeszélésen, egyeztetésen vettünk részt Cserdiben április17.-én.
Április 20.-án Húsvétváró és Tavaszköszöntő rendezvényt tartottunk az óvoda dolgozóival közösen a
Buzás Andor Művelődési Házban. A gyerekek kézműves foglakozásokon vehettek részt. A nap
legsikeresebb programja a tojásvadászat volt.
A hosszútávú közmunkaprogram keretében megkezdtük településünk zöldterületének karbantartását:
kiültetett növények gondozása, fűnyírás. Folyamatosan végezzük a közterületeken, erdei és turista utakon
a hulladék eltávolítását is.

Tájékoztató
Értesítjük a lakosságot, hogy 2019. május 16-án (csütörtök) Okorvölgy, Szentkatalin községek
területén, 2019. május 17-én (péntek) Hetvehely község területén a Dél-Kom Nonprofit Kft.
LOMTALANÍTÁST tart.
Kérem Önöket, hogy a lomtalanításra szánt holmikat a házuk elé az útpadkára készítsék ki, reggel 6 óráig
úgy, hogy a szabad közlekedést a kitett holmik ne gátolják, szóródó anyagok a tisztaság megóvása
érdekében dobozban, vagy zsákban kerüljenek kihelyezésre.
A lomtalanítási akció keretében a Dél-Kom Kft. építési törmeléket, zöldhulladékot, állati tetemet,
veszélyes hulladékokat, elektronikai hulladékot nem szállít el!
Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

FALUSI CSOK
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A falusi CSOK maximális összege:
 1 gyermek után 600.000 Ft,
 2 gyermek után 2.600.000 Ft,
 3 vagy több gyermek után 10.000.000 Ft.
 A támogatás felújításra, korszerűsítésre, használt és új lakás vásárlására egyaránt felhasználható.
Vásárlási cél esetén – új építésű lakás kivételével – legfeljebb a támogatási összeg fele vehető igénybe. 3
gyermekesek esetében 10 millió forint értékű használt ház vásárlása esetén tehát maximum 5 millió forint
lesz felhasználható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot pedig felújításra,
korszerűsítésre lehet költeni. Ha a vásárlásra csak 4 millió forintot költ a család, akkor a fennmaradó 6
millió forint felhasználható lesz a rendeletben meghatározásra kerülő felújítási és korszerűsítési
munkálatok elvégzésére.
TB jogviszony
A visszaélések elkerülése végett az alábbi részletszabályok kerültek meghatározásra:
 meghatározták a minimális négyzetméterhatárokat,
 minimum 1 éves folyamatos TB jogviszony megléte – a legmagasabb támogatási összegnél
legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony
 erkölcsi bizonyítvány
 a közeli hozzátartozótól, valamint a saját tulajdonban álló gazdasági társaságtól történő
ingatlanvásárlás nem támogatott.

A babaváró hitel 10 legfontosabb tudnivalója (Forrás: portfolio.hu)













A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig köthető meg.
Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam
készfizető kezessége „pótolja”.
A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő
vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30 %-át, a harmadik után az
aktuális tartozás 100 %-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik
a tartozást.
Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztő
részlettel vehető fel a hitel.
Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem
töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy
felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első
házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.
A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az
igénylőket.
A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.
Nem számítható fel a díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az
államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5 %-ára rúgó díj jár egy év alatt.
A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5 % körüli)
kamattámogatást nyújt hozzá 5 éve).s kamatperiódussal.
Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad,
ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5
%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb
közel 8 %-ra.

Mi történt az iskolában?
Március 29. Immáron 27. alkalommal rendezték meg a Benedek Elek Regionális Mesemondó
Versenyt a pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskolában. Iskolánkat idén Schiller Viktória 6. osztályos
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és Tóth Levente 2. osztályos tanulók képviselték. A verseny erős mezőnyben zajlott, ahol mindketten
szépen szerepeltek és könyvjutalomban részesültek.
Április 8. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Sumony községgel való együttműködési
megállapodás alapján) huszonöt diákunk (7-8. osztályosok) a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja közreműködésével a
sumonyi madárgyűrűző táborba látogatott egy témanap erejéig. Tevékenységközpontú kooperatív
technikák alkalmazásával a környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés érdekében a környezettudatos
magatartás és életvitel kialakítása céljából az egészség és a környezet összefüggéseinek, a természethez
való viszony, az egészséges környezet jelentőségének felismertetése volt a cél.
Köszönetet kívánunk mondani ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya
Megyei Csoportja minden tagjának, valamint a pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek! A
fényképek tanúskodnak arról, hogy mennyire élvezték a gyerekek a programot.
Április 9. Az abaligeti Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola kistérségi költészet napi
szavalóversenyén vett részt Ivusza Bianka és Nikolics Roland. Mindketten remek előadással
örvendeztették meg a zsűrit.
Április 11. A Magyar Költészet Napját az esős időjárás miatt rendhagyó módon ünnepeltük. Külön
szavaltak az alsós, és külön a felsős tanítványok a második osztály tantermében. Pásztoryné Cseke Olivia
tanárnő József Attila életrajzából 100 év távlata szerint válogatta össze az életrajzi részleteket és a nyitó
verset. A kis légtér meghitté varázsolta az együtt szavalást.
Április 11. A Mindszentgodisai Általános Iskola költészet napja
alkalmából rendezett szavalóversenyén is részt vettek tanulóink. A 94
versmondó 4 korcsoportban mérte össze tehetségét. Iskolánkat Ivusza Bianka
és Nyiri Zoé képviselte. Pásztoryné Cseke Olivia tanárnő felkészítésével
Ivusza Bianka László Noémi: Feketeleves című versével 2. helyezett lett.
Nyiri Zoét is dicséret illeti szavalatáért.
Április 16. Rendhagyó történelem óra a Gulágról. A
kommunista-és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezve
egy "rendkívüli történelem órát" tartottunk, amelyen a 38 osztályos tanulóink és tanáraik vettek részt. Vendégünk
volt Hartmann Józsefné, Klári néni, aki mesélt a
GULÁG szibériai és kazahsztáni munkatáboraiban
eltöltött éveiről. Döbbenten hallgattuk az elbeszéléseit az
átélt borzalmakról és a tanítását a kitartásról, hitről,
becsületről
és
a
minden
körülmények
köt
megtartandó/megtartható emberségről és reményről.
Köszönjük a felejthetetlen élményt Klári néninek.
Köszönjük Gelencsér Gábor polgármester úrnek a
szervezésben nyújtott segítséget. "Mikor hazajöttem,
rosszabb volt, mint Oroszország. De sosem szabad
elveszteni a reményt, mindig úgy kell élni, hogy holnap
jobb lesz!" "... mert élni kell, és becsületesen kell élni!"
Április 16. A Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI Tehetségnapot szervezett. Iskolánkat Nikolics
Roland 6. osztályos tanuló képviselte Lázár Ervin: A hazudós egér című mesével. Csodálatos előadásával
a 2. helyezett lett. Felkészítő tanár Pásztoryné Cseke Olivia volt.
Április 17. A Megyei Német Népdaléneklési
Versenyen iskolánk két tanulója Kocsis Jázmin Antónia
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és Bubori Bálint bronz minősítést szerzett. Hálás szívvel
köszönjük az ő, és felkészítő tanáruk, Freiné
Hergenrőder Mária, és kíséretük, Christine Merk és
Pomázi Attila munkáját.
Április 17. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon a tanulás mellett szakítottunk időt a szünetre és
a közelgő Húsvétra való ráhangolódásra is. Alsósaink mind együtt szuper jó közösségi játékokon és
kreatív foglalkozásokon vettek részt. A felsősök osztályközösségükben kreatívkodtak, moziztak,
sportoltak, természetesen mindezt a közelgő szünet és ünnep témakörében.
Április 22. Iskolánk ismét lelkesen csatlakozott a
Jobb Veled a Világ Alapítvány „Énekelj a Földért!”
kezdeményezéséhez. Az esemény lényege, hogy a
Föld napja alkalmából énekléssel hívjuk fel a
figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható
életmód,
gondolkodásmód
mellett
való
elköteleződésre. Iskolánk minden egyes tanulója és
dolgozója közösen énekelt a dalt.
Április 26. Immár V. alkalommal hirdettük meg a
Mátyás-vetélkedőt, Mátyás király halálának 529.
évfordulója alkalmából. A járásból a Szentlőrinci Általános
Iskola, a Szentlőrinci EGYMI, a Szabadszentkirályi
Zsigmond Király Általános Iskola, a Királyegyházai
Általános Iskola és Hetvehely képviseltette magát 4.
osztályos (három fős) csapatokkal. A verseny a történelmi
olvasmányokon és Mátyás meséken alapult, de szükség volt
némi Mátyás ismeretre épp úgy, mint az ügyességre, sőt
idén a jó megfigyelőképesség mellett az érzékszervekre is,
különösen jó szaglásra. A feladatlapok megoldása okozott
némi fejtörést, mégis elmondhatjuk, hogy egy nagyon
kellemes, hasznos délelőttöt töltöttünk el együtt. A nap folyamán a humor és a vidámság is megjelent a
három tagú zsűri (Jean Tamás, Lóki Károlyné és Grunda János) által elbírált feladatokban. A versenyen
ismét minden csapat győzött, mindenki ajándékot kapott, de mind közül idén is csak egy csapat vihette el
a Vándorkupát, melyet idén a Szentlőrinci Általános Iskola vihette haza. Köszönetet kívánunk mondani
támogatóinknak, a zsűri minden tagjának a munkájukért, illetve azoknak, akik név nélkül segítették a
verseny lebonyolítását, nélkülük a verseny nem lett volna ilyen színvonalas. A fényképek is bizonyítják,
hogy mindenki jól érezte magát. Jövőre visszavárjuk a mostani, és reményeink szerint új csapatokat is,
hogy újra megmutassuk Mátyás királynak, van még bátor vitéze és leánya a Magyar honnak.
Április 26. Iskolánkat két csapat képviselte a Pogányban megrendezésre kerülő német mesevetélkedőn,
ahol hét csapat mérte össze német tudását. A szoros mezőnyben végül a Zwerge csapata (Orsós Mónika,
Orsós Dorina, Imrő Boglárka) 6. helyezett, míg a Piraten csapat (Majorosi Kristóf, Grunda Kata, Bartics
Noémi) a dobogós 3. helyezett lett. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Barticsné Kőszegi
Rékának és Kaponyiné Zöldhegyi Kingának.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 05. 25-én Roma Majális keretén belül gasztronómia és Kali
Sara megemlékezést tart.
2019. június 9-én zarándokutat szervezünk Máriagyűdre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk
(elsősorban felnőtteket)! Jelentkezni Grunda Jánosnénál lehet.
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Grunda Jánosné elnök

Bajnoki mérkőzés XVIII. forduló
Patapoklosi-Hetvehely
0-3 /0-1/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Berkes M., Vincze, Bogdán P.
Till, Kiss, Kardos, Horváth I.
Bogdán A., Orsós Z.

Bajnoki mérkőzés XIX. forduló
Szentlászló-Hetvehely
2-1 /1-1/
Hetvehely:
Horváth L.
Deverdics, Ostrosics, Kardos, Vincze
Bogdán P., Till, Bogdán V., Horváth I.
Bogdán A., Kempf
Gólszerző: Ostrosics
Csere: Horváth L. h. Berkes M., Deverdics h.
Panek, Berkes M. h. Orsós Z.

Gólszerző: Horváth I. /2/, Vincze
Csere: Orsós Z. h. Horváth L.

Bajnoki mérkőzés XX. forduló
Hetvehely-Majs
5-1 /2-0/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Panek, Berkes M., Vincze
Kiss, Bogdán A., Till, Kempf
Horváth I., Bogdán V.
Gólszerző: Berkes M., Horváth I. /3/, Till

Bajnoki mérkőzés XXI. forduló
Baksa-Hetvehely
3-2 /2-0/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Botos, Kardos, Vincze
Bogdán P., Till, Bogdán V., Horváth I.
Bogdán A., Panek
Gólszerző: Horváth I., Kiss

Csere: Berkes M. h. Máltesics, Bogdán A. h.
Orsós Z., Panek h. Botos

Csere: Panek h. Kiss, Botos h. Berkes M.,
Deverdics h. Ostrosics, Bogdán A. h.
Orsós Z., Till h. Nagy
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