Rólunk szól
Hetvehely község hírei – 2019. Június

Önkormányzati hírek
Rafzi vendégek fogadása.
Május 2.-án látogatók érkeztek a településünkre Svájcból, Rafzból a testvértelepülésünkről.
Az első találkozásunk 1995.-ben volt és azóta, több alkalommal találkozónk volt Rafzban, valamint
Hetvehelyen.
Megismerhettünk egy olyan országot, melyben a demokráciát több évszázada gyakorolják. Boldog
emberek, boldog nemzet, amelyben a létbiztonság, a demokratikus berendezkedés, és a jólét alapja a
mindennapoknak.
Településünkről már sok család járt Rafzban barátainknál, és több család között elmélyült kapcsolat
alakult ki.
Az elmúlt évtizedekben a kellemes találkozókon túl, sok segítséget kaptunk tőlük. Segítették a
sportcsarnok, a szolgáltatóház építését, kaptunk ajándékba egy kisbuszt, melyet, még napjainkban is
használja az iskola. Az ajándék mellett kifizették a gépkocsi üzembe helyezését, a vámot, és az ÁFÁ-t,
melynek az akkori ára 1.750.000 Ft volt. A tavalyi évben iskolai asztalokat, székeket kaptunk, és még
sorolhatnám azt sok kellemes napot, melyeket együtt töltöttünk.
Köszönettel tartozunk a sok segítségért, amit Tőlük kaptunk. Sajnos, mi csak a barátságunkat tudtuk adni,
amitől Ők többet nem is várnak.
Az idei látogatáson együtt töltött kellemes napokban megismerhettük Rafz új képviselőit, valamint Kurt
Altenburger új megválasztott polgármestert.
Öröm volt azt látni, hogy a látogatók között ott volt Jürg Sigrist, három ciklust teljesített előző
polgármester. Ez a valódi demokrácia, amikor nem a múltat kritizálják, hanem váltáskor a jövőbe
tekintenek, és együtt építik fel a programjaikat. A pártok között nem a gyűlölet uralkodik, hanem az
egymás iránti tisztelet, pártállástól függetlenül.
Van még mit tanulnunk a demokrácia írott, és íratlan szabályaiból. Minden a választásokon dől el, amikor
tisztességes vezetőknek, képviselőknek, polgármestereknek, politikusoknak adunk bizalmat, akik élnek és
nem visszaélnek a választóik adta lehetőséggel.
Reménykedjünk abban, hogy egyszer nekünk, magyaroknak is lesznek szebb éveink, hasonlóan, mint a
Svájciaknak.
A látogatás utolsó estéjére Képviselő- testületünk meghívta a már Rafzban járt Hetvehelyi családokat egy
közös sütögetésre.
Köszönjük azoknak a családoknak, akik elfogadták a meghívást, és tiszteletüket tették az estén.
Búcsúzáskor meghívást kaptunk Rafzba 2020. márciusban megrendezésre kerülő Rafz alapításának 1150.
évfordulójára.
Képviselő- testületünk köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik bármily módon hozzájárultak Rafzi
barátaink programjainak szervezésében, gondoskodtak, hogy kellemes napokat éljenek meg barátaink
Hetvehelyen!
Útfelújítás.
Egyeztetésen vett részt településünk polgármestere a 6601–es közút Szentlőrinc Oroszló összekötő út
Hetvehelyi szakaszának felújítása tárgyában Pécsett a Közútkezelőnél.
Az egyeztetés során az út szerkezetének több ponton történő megerősítése indokolt, valamint az utat védő
árok vízfolyást gátló műtárgyainak javítása, illetve cseréje lett betervezve.
Új aszfaltborítást kap az út egy szakasza, mely a településünk Bükkösd felőli oldalán, a Hetvehely
táblától 300 méter távolságtól indul és 1,5 km távolságig tart.
Forgalomtechnikai tükör lett kihelyezve a Rákóczi útról történő biztonságos lekanyarodás céljából, a
Petőfi utcába.
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NET hírek!
Szélessávú Internet építése kezdődik a közeljövőben. Megtörtént a munkaterület átadás-átvétel, mely azt
jelenti, hogy új oszlopok lesznek elhelyezve a település különböző pontjain. Jelenleg az E-ON
engedélyeztetési eljárása van folyamatban, melyet követően kezdődik a beruházás. A beruházás a
„GINOP 3.4.1-15.NGA és felhasználói hálózatok építése Hetvehely településen”
Önkormányzati támogatás.
Aláírásra került az Innovációs és Technológiai Minisztériummal az NYMTIT működtetésre szóló
támogatás, illetve azon települések támogatása, akik biztosítják a közigazgatási területeiket a
programokhoz.
A Mecsekben történő a kutatás, a kiégett fűtőelemek elhelyezésének tárgyában még sok a nyitott kérdés,
melyekre a jövőben kell választ adni.
Erre szolgál a kutatás, valamint a lakossági kapcsolattartás. Közeleg a választás, és ilyenkor előlépnek
azok a pártok, szervezetek, akik sok esetben saját céljaik megvalósítására használják fel a projektet. A
kiégett fűtőelemek elhelyezését szolgáló kutatás attól fontosabb, mint sem, hogy a politika játékszere
legyen.
Niels Bohr fizika, kémia verseny.
Május 20.-án került megrendezésre a XVI. Niels Bohrról elnevezett fizika, kémia verseny. A társult
tizenegy tagtelepülés iskolás diákjai között népszerű a verseny.
Wágner Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Kovács Győző az NYMTIT elnöke és Honti
Gabriella az RHK Kft kommunikációs vezetője üdvözölte versenyt.
Ezen a versenyen csak nyertesek voltak, mert minden diák nagyon szép ajándékban részesült a verseny
végén. Különösen az első helyezett, aki nem más, mint a Hetvehelyi négyfős csapat volt, akiknek ezúton
is gratulálunk.
Természetesen gratulálunk Nagy Bea felkészítő tanárnőnek, aki már 15 éve egyik szervezője a remek
versenynek.
Leövei Klára Gimnázium diákjai kísérleteket mutattak be a csapatoknak, akik érdeklődéssel figyelték a
bemutatót.
Következett a remek ebéd, melyet az önkormányzat konyhájában készítettek.
Remélhetőleg jövő év májusában, továbbra is Hetvehelyen folytatódik a már hagyománnyá alakult Niels
Bohr fizika, kémia verseny.
Munkavédelmi ellenőrzés.
A feketemunka visszaszorítása céljából munkavédelmi ellenőrzés volt a szövetkezetben, és mindent
rendben találtak. Az ellenőrzés kiterjedt a Társadalombiztosítási díjak befizetésére is, melyet szintén
rendben találtak. Minden dolgozó nyolc órára van bejelentve, és bérük úgy van megállapítva, hogy
igénybe vehetik a családi kedvezményt.
Megyei TOP pályázat.
Elkészült a „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” Kerékpáros útvonal tervezése.
Hetvehelyen az áthaladó kerékpárút mellett a szolgáltatóház udvarában egy kerékpáros pihenőhely lesz
kialakítva, mely tartalmaz egy megépített kerékpártározót. Az építmény mellett kulturált környezet lesz
kialakítva, melyhez elkészültek a tervrajzok. A program újabb lehetőséget jelent a településünk számára.
(kerékpárjavítás, valamint étterem, szállás igénybevételére lehet számolni).
Együttélés szabályai rendelet tervezete.
Képviselő- testületi ülésen a polgármester úr beterjesztette az önkormányzatok számára kötelezően előírt
„Együttélés szabályai” című Helyi Rendelet tervezetet. Az anyagot Kelenfiné Barics Rita Hivatal-vezető
készítette elő, mely tartalmazza a településünkre vonatkozó szabályokat. Az anyagot a képviselő- testület
több lépcsőben tárgyalta és miután véleményezték, társadalmi vitára bocsátják a településünkön. Ebben a
rendelet tervezetben lesznek szabályozva mindazok a témák, melyek a békés együttélés szabályait
tartalmazzák.
Wágner Antal
polgármester
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Találkozás Mayer Mihály Püspök úrral!

Pünkösd alkalmából Szászvárra volt hivatalos a püspök úr,
az ottani Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására,
ahol szerencsénk volt találkozni vele.
A szentmisét német nyelven tartotta a püspök úr, mely
méltó volt az ünnephez.
Érkezésekkor, és a misét követően is üdvözölhettük Ő
exelenciáját, aki boldogan mesélt a Hetvehelyi
élményeiről.
A püspök úr kérte, hogy adjuk át minden Hetvehelyi
ismerősének a jó kívánságait, és isten áldását kéri
munkánkra!
Püspök úr az idei esztendőben ünnepli az áldozópappá
szentelésének 55, és püspökké szentelésének 30.
évfordulóját!
Isten éltesse Máyer Mihály volt Megyés Püspökünket!

Wágner Antal

Családi Nap
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc
térségének közszolgáltatásaiban” pályázat keretében az elmúlt évhez hasonlóan 2019.07.06-án Családi
Napot tartunk. Szeretettel várjuk községünk minden lakóját. A részletes programokról hamarosan a
község internetes felületein, illetve plakát formájában adunk tájékoztatást.
Lóki Károlyné

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. május.
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NyMTIT:
Az NYMTIT az elmúlt napokban zajlott Ibafai napon képviseltette magát. Kovács Győző elnök a
résztvevők számára tájékoztatót tartott a térségben zajló kutatási tevékenységekről. A tájékoztatón
kihelyezett szakmai-kommunikációs anyagok pillanatok alatt gazdára találtak az érdeklődők körében.
Bakonya:
Május 25-én bányász majális volt a településen.
Június 1-én nagy sikerű gyerek napot tartottunk az RNÖ, a Tettye Forrásház valamint helyi lakosok
támogatásával. A civil összefogásnak köszönhetően egy nagyon színvonalas rendezvényt sikerült
összehozni.
Az önkormányzat az idei évben is részt kíván venni a diák munkaprogramban.
Boda:
Megkezdődött az “Élethosszig tartó tanulás” pályázati program végrehajtása. Az első lépcsőfok a
használati eszközök beszerzése és ezután a programokra (szakkörök) történő toborzás következik.
Az erős esős viharos időjárás, több mint egymillió forintos kárt okozott a településen. A károk
helyreállítási munkálatai folyamatosan zajlanak.
Bükkösd
Idén tovább szépülnek Bükkösd közterületei. Az előző év tapasztalatai azt mutatták, hogy a településen
lakók többségének elnyerte tetszését a tavalyi virágosítás. A kihelyezett ládákban megmaradtak és szépen
fejlődtek a kiülte-tett virágos növények. A többszáz levendulatő is átvészelte a telet, idén már
számíthatunk néhány illatos levendula-virágra is a fejlettebb töveken.
Májusban újabb növények köztérre történő kihelyezését végezte el az Önkormányzat.
Cserdi:
Önkormányzati bölcsőde kialakításához, valamint a szőlőhegyi útak karbantartásához pályázatott adott be
az önkormányzat az illetékes hatóságokhoz.
Zajlanak a település útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása, valamint a fólia sátrakban a
munkálatok.
Június elején megkezdődik a hűtőház kivitelezési munkálatai.
Cserkút:
Május elsején rendeztük meg a hagyományos cserkúti Főzőnapot. Idén a cserkúti tó, és környéke adott
otthont a rendezvénynek. Tizenhat Csapat küzdött a vándorkupáért melyet a Mecsek Zöldút Csapata
hódított el. Rendkívül finom, változatos ételek születtek, és az idei majális volt a leglátogatottabb közel
háromszázan tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, nem csak helyi csapatok vették részt a majálison,
jöttek Tornyiszentmiklósról, Kővágószőlősről is. Az idei 11.főzőverseny vendége volt dr. Hoppál Péter
országgyűlési képviselő Úr is.
Dinnyeberki:
Hosszú távú programunkban befejeztük a burgonya vetését.
Folyamatosan végezzük a mellékutak rendbetételét.
Ruhaosztásunk volt május hónapban a Moha Alapítvány jóvoltából ismételten.
A tavaszi nagytakarítást elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a terület szépítését, virágokat
ültettünk.
Gyermekein a Niels Bohr fizika és kémia versenyen IV. helyezést értek el.
Május végén egy kis Retró hangulatú rendezvényünk volt, főzéssel.
Helesfa.
Aláírásra került a 2019. évi Támogatási alszerződés, és megkezdődött a felhalmozási célú kiadásunk
jóváhagyása, nyílászárók cseréje. A vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van.
Május 20-án került sor a Niels Bohr fizika-kémia versenyre Hetvehelyen.
Hetvehely:
Május 2.-án nyolc fős delegáció érkezett Svájcból, Rafzból a testvértelepülésről. A látogatók között
tiszteletét tette a volt és jelenlegi polgármester, valamint az elmúlt évben megválasztott képviselő testület.
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Hetvehely adott otthont a XVI. alkalommal megrendezésre került Niels Bohrról elnevezett iskolák közötti
fizika, kémia versenynek.
Településünket is érinti az Ormánságtól a Mecsekig tartó kerékpár útvonala. Településünkön is épül egy
kerékpártároló, valamint pihenőhely.
Megtörtént a munkaterület átadás-átvétel a "Ginop 3.4.1-15 NGA és felhasználói hálózatok építése
Hetvehely településen.
Ibafa:
Május elején megérkezett az NYMTIT támogatási összege a település számlájára.
Május 7.-én ISMERJÜK MEG EGYMÁST program keretében a képviselő testület meghívást kapott
Almáskeresztúrra, ahol megtekintettük a fotó kiállítást, ezt követően polgármesteri invitálásra körbejártuk
a települést, ismerkedtünk Almáskeresztúrral.
Május 14.-én a képviselő testület elfogadta a 2018. évi zárszámadást.
Képviselő testületi döntés alapján a MAGYAR FALU PROGRAM keretében kiírt pályázatra 2.700.000.Ft értékben orvosi eszközök vásárlására nyújtottuk be pályázati anyagunkat.
A Baranya Megyei Önkormányzatok út fejlesztésére kiírt pályázatára adtuk be pályázatunkat.
A temetőbe lélekharangot és haranglábat készíttetett az önkormányzat. A 20 kg-os harangot a vállalkozó
leszállította, a haranglábat Szatyor Győző tölgyfából készíti el, átadását a jövő hónapban tervezzük.
2018-ban alakult IBAFÁÉRT EGYESÜLET tagjai aktívan részt vettek a június 1-i CSALÁDI NAP
előkészületeiben.
Az NYMTIT alapítványoknak nyújtott támogatását az IBAFÁÉRT EGYESÜLET kapta meg, az ehhez
szükséges megállapodást mindkét fél aláírta.
Kővágótöttös:
Május elején aláírásra került a NYMTIT alszerződés, melyben Kővágótöttös felhalmozásra a Tájház II.
ütemére kérte a támogatást. Ezt követően május 6-án megkötöttük a vállalkozókkal a szerződéseket és a
munkálatok is elkezdődtek.
Május 18-án Kopácson vettünk részt a cserkúti horgászegyesület meghívására, nagyon szép tartalmas
kirándulás volt.
Május 20-án a település két - két tanulója részt vett a már hagyományosan Hetvehelyen megrendezett
Niels Bhor fizika-kémia versenyen.
A közösségi házban felújítás, festés kezdődött, valamint minden helyiség klimatizálása is megtörtént.
A Falufejlesztő Egyesület a felajánlott 1 %-os támogatásból, megvásárolta és kiültette a virágokat a
közmunkások segítségével a község közterületeire.
Aláírásra került a NYMTIT-el való együttműködési megállapodás a Kővágótöttösi Falufejlesztő és
Környezetvédő Egyesület részéről.
Az Egyesület közterületi padokat vásárolt, melyek a temetőhöz és a közösségi házhoz lesznek kihelyezve.
Kővágószőlős:
A hónap elején megérkezett az NYMTIT támogatási szerződés összege az önkormányzat számlájára.
A Képviselő testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzatot és a 2018.-as évi zárszámadást.
A Sport Park fejlesztése keretében vásárolt az önkormányzat padokat, hintákat, rugós játékokat, ezek
elhelyezése folyamatban van. Az átadást jövő hónap elejére tervezzük.
A település játszóterein veszélyessé vált fa játékok-hinták elemeit újakra cseréljük.
Az NYMTIT alapítványi támogatási összegét 500.000 Ft-ot a "KÖZÖS JÖVŐNKÉRT" ALAPÍTVÁNY
kapta, a támogatási megállapodást aláírtuk az alapítvánnyal.
Elkészült az NYMTIT első félévi támogatási összegének elszámolása.
Június 7.-én kirándulást szervezünk, 70 fővel ellátogatunk az iskolásainkkal Bátaapátiba.

Mi történt az iskolában?
Április 26. Ötödik alkalommal ünnepeltük meg a TrachtTag-ot, ahogy eddig is: német népviselettel,
gyönyörű hajfonatokkal, rozmaringgal, énekszóval. Idén új hagyományteremtési szándékkal
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néptánccsoportunk is táncra perdült a nagyszünetben, hogy új rajongókat vagy követőket toborozzanak a
magyarországi német hagyományoknak.
Április 29. DÖK napot tartottunk. A 8. osztályos tanulóink segítségével játékos ügyességi,
gondolkodtató feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak. Szoros volt a küzdelem, felhőtlen, vidám,
vicces délelőttöt töltöttünk el. Délután papírgyűjtést szerveztünk, az így befolyt összeggel támogatva
iskolánk egyesületét.
Április 29. - Május 3. Öt tartalmas szép napot
tölthettek 5-6-7-es tanulóink a Manna Alapítvány
jóvoltából teljesen ingyenesen a pogányi Zsályaligetben
szervezett élménytáborban. A pályázat tartalmazta a
tanulók utazását, étkezését és minden programon való
ingyenes részvételt. A tábor területén szervezett kreatív,
sport, játék és szabadidős programok mellett a gyerekek
részt vehettek pécsi kiránduláson az Állatkertbe, egy
napot tölthettek Mohácson, ahol a Busó-udvarban, egy
lovardában és a Szent Miklós Malomban tölthettek
élmény dús órákat, illetve egy napot Siklóson voltak
ahol délelőtt a Várban várta őket két szervezett
program, délután pedig a Strandfürdőben lubickolhattak
a hét lezárásaként.
Május 2-5. A rafzi testvérkapcsolatunk 8
képviselője, az új és régi polgármester és az új
képviselőtestület
néhány
tagja
rövid
vendégségben
településünkön.
Az
itt
tartózkodásuk alatt az iskolások műsorral és
saját készítésű ajándékkal lepték meg
vendégeinket, akik bejárták az iskolát,
Szigetvárt és a Drávát is megtekintették, majd
esténként Hetvehely vezetőségével együtt
érdemi beszélgetéseket folytattunk Hetvehely
és az iskola helyzetéről. Élményekkel
gazdagon tértek haza Rafzba!
Május 10. Madarak és fák napja. Herman Ottót idézve: „Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák
védelmében.” Idén is hagyományosan megrendezésre került a Madarak és fák napjai iskolánkban.
Diákjaink különböző területeken próbálhatták ki tudásukat, gyorsaságukat és kreativitásukat.
Megalkothatták saját álomfájukat, madaras teszteket töltöttek ki, sőt még madárfészek építésére is
vállalkoztak. Szerencsére a jó hangulat a jó időt is meghozta.
Május 11. A Szentlőrinci Kisdiák Fesztiválon négy arany és egy ezüst minősítést szereztek tanulóink.
Bartics Noémi trombitajátékát, Kocsis Jázmin, Péter Barnabás, Ivusza Brigitta német próza
előadását arany minősítéssel jutalmazta, Kerekes Laura német nyelvű előadását pedig ezüst
minősítéssel értékelte a zsűri. Büszkék lehettünk tanítványainkra a járási kulturális seregszemlén.
Május 13-14. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Szabadszentkirály községgel való
együttműködési megállapodás alapján) húsz diákunk (1-2. osztályosok) a Bársony és "Handicap"
Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány közreműködésével a szabadszentkirályi
tornapályára látogathatott el témanapok keretében. Állatterápiás foglalkozásokon vettek részt, amit igen
élveztek. Megtanulták a helyes állattartás szabályait, valamint a fogyatékkal élők helyébe is
beleképzelhették magukat, amihez nagy segítséget nyújtottak a terápiás állatok. Köszönetet kívánunk
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mondani ezért a Bársony és "Handicap" Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
minden tagjának!
Május 17. Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a United Way Magyarország által kiírt LifeChanger
2019 Pénzügyi Oktató Programban való részvételre, melyre az országból 5 intézményt tartott a szakmai
zsűri alkalmasnak a programban való részvételre. A program során a gyerekek pénzügyi fogalmakkal és
ismeretekkel ismerkednek meg, amit a gyakorlatban a szociális kompetenciák fejlődését célzó motivációs
pontgyűjtő rendszer segítségével hasznosíthatnak. A következő tanévben lehetőséget kapnak arra, hogy
egyéni és csoportos döntéseiket "pontokra, frankókra" válthassák és az előre meghatározott pontrendszer
szerint összegyűjtött pontjaikat az iskola "boltjában": az OKOSHOP-ban különböző tárgyakra és/vagy
élményekre költsék. Ennek elindításához kaptunk szakmai segítséget, egy pedagógus szakmai napon a
fővárosban. A rendezvény igen hasznos volt, gondolatébresztőkkel tértünk haza! A United Way
Magyarország (UWH) és a MetLife pénzügyi szakértőkkel és pedagógusokkal együttműködve olyan
pontgyűjtő rendszert fejlesztett ki, melynek célja a gyerekek egyéni ambíciójának, motivációjának
ösztönzésén túlmenően a szociális kompetenciák és a pénzügyi tudatosság erősítése. A pontgyűjtő
rendszer kifejezetten alkalmas hátrányos helyzetű, tanulási és fejlődési célokat nehezen megfogalmazó,
közösségi szerepvállalásra nehezen ösztönözhető gyermekek oly módon való motiválására, hogy közben
pénzügyi és gazdálkodási ismereteik is bővülnek. A program testre szabható, rugalmas keretet biztosít
ahhoz, hogy a helyi közösség a saját igényeire és lehetőségeire szabja. A nyáron dolgozzuk ki a rendszert,
amit szeptembertől használunk!
Május 17. 201 tanuló vívta ki a jogot a járási, megyei versenyeken keresztül, hogy összemérhesse
tudását az ország német nemzetiségi iskoláinak országos szép kiejtési versenyén a legjobbakkal. A 201
legszebben németül beszélő között ott versenghetett két tanulónk is, Kerekes Laura 8. osztályos és
Péter Barnabás 7. osztályos tanuló. Tanítványaink büszkék lehettek magukra, mert mind prózában,
mind versben tartották a lépést a finalistákkal. Laura a 20. Barnabás az 5. helyen végzett. Gratulálunk
nekik és felkészítőjüknek, dr. Freiné Hergenrőder Mária tanárnőnek!
Május 20. Immár 15. alkalommal vesznek
részt tanulóink a területi Niels-Bohr fizikakémia versenyen a NyMTIT szervezésében. A
versenyben egy-egy 30 perces fizika- és kémia
dolgozatot kell megírniuk a tanulóknak, majd
közösen, csapatként dolgozva különféle
ügyességi és játékos feladatokat kellett
megoldaniuk. Egyéniben a 22-22 versenyző
közül Kollár Boglárka 2., Kerekes Laura 3. és
Csonka Krisztina valamint Péter Barnabás 4.
helyen végzett. A dolgozataikra kapott pontok
összege és a csapatként szerzett pontjaik
összege alapján azonban idén ők lettek a
csapatverseny győztesei. Büszkék vagyunk
rájuk és gratulálunk nekik a méltán
megérdemelt értékes ajándékokhoz!
Fotók forrása: http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu/

Ne lopj, kérj!
„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet” a
közmondás szerint. Sajnos azonban nem így van.
Az
Fotó: Lóki Károlyné
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esztendőben is virágok kerültek elhelyezésre az
Önkormányzat épületének ablakaiba. Sajnálatos
módon valaki(k) letördelték a virágokat, illetve el
is tulajdonítottak belőlük párat. Kérjük, hogy
legközelebb szóljon, kérjen és szívesen adunk, de
ne lopja el!!!

Strauszné Hell Magdolna

Bajnoki mérkőzés XXII. forduló
Hetvehely-Báta
2-0 /0-0/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Ostrosics, Botos, Kardos
Vincze, Bogdán P., Bogdán A., Panek
Kempf, Orsós Zs.
Gólszerző: Berkes M., Till
Csere: Mihály h. Horváth L., Deverdics
h. Nagy, Panek h. Till, Orsós Z. h.
Berkes M., Ostrosics h. Horváth
I., Bogdán A. h. Máltesics

A 2018-2019 Megye IV. Gravírtechnika B csoport
végeredménye

1. Gyód
2. Szentegát
3. Szentlászló
4. Szabadszentkirály
5. Hetvehely
6. Báta
7. Lippó
8. Majs
9. Patapoklosi
10. Baksa
11. Nagydobsza
12. Abaliget (kizárva)
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
5
6
8
9
7
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10
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11
17
0

55
50
57
44
61
44
37
28
37
27
22
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15
14
13
9
9
9
7
6
6
5
3
0

3
1
1
3
2
4
3
4
3
4
0
0

KG P
21
21
30
45
34
37
52
54
50
43
75
0

48
43
40
30
29
27
24
22
21
19
9
0

