Rólunk szól
Hetvehely község hírei – 2019. Október

Önkormányzati hírek
Tematikus napot tartottak az NYMTIT tagtelepülései!
A rendezvény helyettesítette a „Tájoló Napot” mely az idei esztendőben elmaradt.
Nevezhetnénk cikluszáró rendezvénynek is, mellyel lezárult egy öt éves periódus. Süli János a Paks II–ért
felelős miniszter köszönte meg az NYMTIT polgármestereinek az elmúlt éveket, illetve az évtizedekben
végzett munkájukat.
A rendezvényen elhangzott, hogy folytatódik a kutatási program, melynek előkészületei folyamatban
vannak.
Választás 2019!
Lezárult egy újabb önkormányzati ciklus, mely eltérően az előbbi hat alkalomtól nem négy évig tartott,
hanem öt éves volt.
Az elmúlt öt éves ciklusban megszaporodtak az önkormányzatok feladatai, valamint új ismereteket kellett
elsajátítani, mint az ASP rendszer. A programok még nem forrták ki magukat, ezért sok problémával jár a
használatuk.
Ha összegeznünk kell az eredményeinket, elmondhatjuk, hogy nehéz, de tartalmas öt évet hagytunk
magunk mögött.
A Képviselő-testületben sajnálatos módon három kooptálás történt, amikor a képviselő elköltözött, új
munkahelyre került, vagy indoklás nélkül lemondott a mandátumáról.
A helyettük belépő új képviselők helyt álltak a feladatok megoldásában, méltóképpen képviselték a
településünket.
Komoly változásokat éltünk meg a közfoglalkoztatásban. 2014-ben 77 fő közfoglalkoztatott volt a
településünkön, mely öt év alatt lecsökkent 16 főre. Ebben segített az önkormányzati tagsággal
rendelkező szociális szövetkezetünk is, mely 8 főnek adott folyamatos munkát, képzést biztosított, és
magasabb bért.
Minden esztendőben pályáztunk a tűzifa programra, hogy ezzel segítsük a rászoruló családokat.
Segítettük a diákjainkat a Bursa Hungarica ösztöndíj programmal, valamint a nyári diákmunkával,
melyben pénzhez jutottak. Építettünk fóliasátrat, melyben zöldséget termesztettünk. Az idei évet kivéve, a
közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségeket kiosztottuk, szociális alapon a családoknak.
Minden esztendőben megtartottuk az Idősek Napját, mellyel tiszteletünket fejeztük ki településünk
idősebb nemzedéke iránt.
Közfoglalkoztatás keretében kipucoltuk, és leköveztük a szőlőhegyi utat, melyet még folytatnunk kell.
Körbekövezésre került a halastó szigete, megvédve az eróziótól.
Emlékműveket építettünk, az I. Világháborúban elesettek, illetve a Gulagra elhurcoltak emlékének
tiszteletére.
Felújítottuk a sportcsarnokot, valamint megkezdtük a volt Művelődésiház felújítását. Led lámpákra
cseréltük a közvilágítást Hetvehelyen és Kánban is.
Felújításra került az Orvosi rendelő épülete, és ebbe az épületbe költözött a védőnői szolgálat is. A
projekt 28.600.000 Ft volt.
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Pályáztunk a Kossuth, valamint az Ady utcai patakrendezésre. Erre a feladatra 34.000.000 Ft-ot nyertünk.
Elszámolásra került a 331.000.000 Ft értékű szennyvíz projekt, melyet követően megvalósult az
Egészséges Ivóvíz programunk, melyre 121.000.000 Ft támogatásban részesültünk.
Gépek beszerzésére 17.000.000 Ft támogatást kaptunk, illetve elnyert pályázatunk van 20.300.000 Ft
értékben traktor, mulcsozó, ágdaráló, tereprendező, rézsűkasza beszerzésére. A döntéshozó 60.000.000 Ft
támogatásban részesítette a szövetkezetünket, valamint 11.000.000 Ft támogatást biztosított egy
tehergépkocsi beszerzésre. Saját forrás terhére 4.500.000 Ft összeget biztosítottunk gép beszerzésére.
További forrásra számíthatunk a közeljövőben. Munkánk elismerésére 5.000.000 Ft támogatásban
részesültünk a Belügyminisztériumtól, mely összeget az önkormányzatunk javára fordíthattunk.
Rekonstrukciós fejlesztést végeztünk a temetőnkben. Erre is pályázaton kaptunk támogatást 1.250.000 Ft
értékben.
Részesei vagyunk a Szentlőrinci gesztorsággal elnyert „HumánReaktor” pályázatban. A projektre a hét
település 240.000.000 Ft támogatást kapott. További pályázatban szerepelünk a Kohéziós Bükkösdi
gesztorsággal rendelkező projektben, mely 47.000.000 Ft.
Pályázatot készítettünk és benyújtásra került a hivatalunk felújítása érdekében 52.900.000 Ft értékben.
Benyújtásra került egy pályázat a konyha étterem bővítésére, új gépek beszerzésére. 23.000.000 Ft
értékben.
Benyújtásra került a volt Művelődési ház felújítására készített pályázat 15.000.000 Ft értékben,
foglalkoztatott személy bérével együtt 20.000.000 Ft.
Benyújtásra került az óvodai pályázat, mely új játékok felállítását célozza meg, 5.000.000 Ft értékben.
Pályázat készül szolgálati lakások felújítására, mely értéke 30.000.000 Ft.
Korrekt módon működik a partnerkapcsolatunk Rafz testvértelepüléssel, már 26 éve.
26 éve alapító tagja voltunk az NYMTIT, illetve az azt megelőző Önkormányzatok Szövetségének. Az
RHK Kft-vel kötött megállapodásunk értelmében 15.400.000 Ft támogatásról számolhatunk be évente.
Jelenleg tárgyalásban vagyunk Lafarge Zrt-vel, a kölcsönös előnyök kihasználásáról.
Köszönetemet fejezem ki a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltség
vezetőjének és minden előadójának a megfeszített munkájukért.
Köszönetemet fejezem ki az intézményeink vezetőinek, akik erőn felül végezték a feladataikat, valamint a
dolgozóiknak.
Köszönetemet fejezem ki a Német és Roma Önkormányzatok vezetőinek, tagjainak a munkájáért, mely
nagy segítséget jelent a településünknek.
Köszönetemet fejezem ki az Iskolánk igazgatónőjének, és minden tanárának a munkájáért, akik szép
sikereket érnek el gyermekeinkkel, és méltó utódokat nevelnek a nemzetnek.
Köszönetemet fejezem ki a közfoglalkoztatottaknak, a szövetkezetünk dolgozóinak, és nem utolsó sorban
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének!
Magam részéről köszönetemet fejezem ki a választópolgárainknak, akik hétszer szavaztak bizalmat
nekem, mely 1990 év óta 29 esztendő. Még érzek magamban annyi energiát, ha továbbra is megmaradt a
bizalom, még folytatom a három évtizede megkezdett utat!
Köszönjük a Képviselő-testület nevében az elmúlt évtizedeket!

Wágner Antal
polgármester
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Választási tudnivalók
Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án polgármestert és képviselőket választanak a települések lakói.
Néhány fontos információt szeretnék megosztani Önökkel:
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezési kérelem
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és a választás napján még érvényes a
tartózkodási helye. Átjelentkezési kérelemnek 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be:


a helyi választási irodához (jegyző):
 levélben vagy online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 2019. október9-én 16.00 óráig,
 személyesen vagy online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. október11-én 16.00 óráig,
 2019. október11-én 16.00 órát követően online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. október13-án 12.00
óráig,

a szavazatszámláló bizottságnál meghatalmazott útján 2019. október13-án 12.00 óráig

Szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják, érvényesen szavazni egy jelöltre lehet.
Képviselők szavazólapján legfeljebb annyi jelöltre lehet érvényesen szavazni, ahány kiosztható
mandátum van az adott településen.
Megválasztható képviselők száma:
Hetvehely 4 fő
Okorvölgy 2 fő
Szentkatalin 4 fő
Október 13-án településünkön két nemzetiség – német, roma - választ nemzetiségi képviselőket. A
képviselő-testületbe a következő 5 éves ciklusra 3 fő nemzetiségi képviselő választható. A megválasztott
képviselők maguk közül elnököt, elnökhelyettest választanak.
A szavazás menete:
A személyazonosítást és a lakcímazonosítást követően először a polgármester, képviselők, valamint a
megyei szavazólapokat kapják kézhez a választópolgárok. Mindhárom szavazólap fehér színű, melyet a
fehér borítékba kell tenni.
Aki, szerepel valamely nemzetiség névjegyzékén kap 3 darab zöld színű szavazólapot és egy zöld
borítékot. Ismét bemegy a szavazófülkébe és a saját nemzetisége helyi képviselőire, megyei, illetve
országos listára szavazhat. Mindhárom zöld szavazólapot kérjük a zöld borítékban elhelyezni és lezárni.
Nemzetiségi szavazat kizárólag akkor érvényes, ha a zöld borítékot lezárva helyezik az urnába!
Tisztelt Választópolgárok, Nemzetiségi választópolgárok!
Kérem, mindenki éljen választójogával és vegyen részt a 2019. október 13-ai polgármesterek és
képviselők, valamint nemzetiségi képviselők választásán!
Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető

VÁLASZTÁS 2019!
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A polgármester, képviselő, valamint nemzetiségi képviselőjelöltek az alábbi sorrendben fognak szerepelni
a szavazólapokon 2019. október 13-án. A sorrendet a Helyi Választási Bizottságok sorsolták ki.
HETVEHELY
Polgármesterjelöltek:
1. Wágner Antal József
2. Kocsis Ernő
3. Gyenei János

Német nemzetiségi
képviselőjelöltek:
1. Strauszné Hell Magdolna
2. Bagó Jánosné
3. Erős Andrea
4. Takács Viktorné

Képviselőjelöltek:
1. Csiki Zoltán
2. Grunda János
3. Zakor László Imre
4. Pásztory Csongor László
5. Kasper András János
6. Lóki Károly
7. BagóJánosné
8. Szám István
9. Gaál Tamás
10. Takács Viktor

Roma nemzetiségi
képviselőjelöltek:
1. Borka Erzsébet
2. Grunda Jánosné
3. Berkes Mihály
4. Bogdán Mátyás
5. Orsós Sándor
6. Buchwald Kinga

OKORVÖLGY

SZENTKATALIN

Polgármesterjelöltek:
1. Finta Zsolt
2. Majorosi Józsefné

Polgármesterjelölt:
1. Varga Éva

Képviselőjelöltek:
1. Egerszegi Károly Zoltán
2. Tóth Péter János
3. Rapp Csabáné
4. Rezeli Csaba

Képviselőjelöltek:
1. Kemkers Robert Hindrik
2. Szabó Ferenc
3. Szabó Bianka
4. Rapp Istvánné
5. Androvics Albert András
6. Panek Zsolt
7. Szilágyi Imréné
8. Orsós Katalin

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatom a nénikkel és bácsikkal, hogy
megérkeztem.
Tisztelt Választópolgárok!

Balázs Félix János

Tisztelt Választópolgárok!
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Pásztory Csongor vagyok, s a 2019. október 13.-i hetvehelyi helyhatósági választásokon települési
képviselőként indulok.
Bemutatkoznom remélem, nem kell, hiszen több mint harminc éve dolgozom az iskolában, az iskoláért
pedagógusként, s ugyanennyi ideje lakom hetvehelyi lakosként.
Kérem, hogy csak azok szavazzanak rám, akik egyetértenek azokkal a tervekkel, amiket megvalósítani
szeretnék!
Kérem, szavazzanak rám, ha fontos Önöknek, hogy a több mint 240 éves múltra visszatekintő hetvehelyi
iskola továbbra is önállóan, a mai színvonalon vagy akár ennél magasabban, biztos alapokon, megfelelő
gyereklétszámmal működhessen tovább! Tenni fogok érte!
Kérem, szavazzanak rám, ha fontos Önöknek, hogy helyi fiataljaink közül minél többen Hetvehelyen
találják meg maguknak és családjuknak élhető lakóhelyüket. Tenni fogok érte!
Kérem, szavazzanak rám, ha fontos Önöknek, hogy ismét alakuljon újjá a sajnos régóta néma hetvehelyi
fúvószenekar, amely nélkülözhetetlen része volt településünk kulturális életének. Tenni fogok érte!
Kérem, szavazzanak rám, ha fontos Önöknek, hogy Hetvehely labdarúgócsapata a helyi utánpótlásból
kinőtt játékosokra építve, továbbra is eredményesen szerepeljen a megye labdarúgásában. Tenni fogok
érte!
Kérem, szavazzanak rám Önök, ha szeretnének helyi szervezésű kulturális-beszélgető műsort olyan neves
személyekkel, akikkel egy kellemes estét lehet eltölteni Hetvehelyen. Tenni fogok érte!
Tisztelt Választópolgárok! Megköszönöm bizalmukat, tenni fogok érte, hogy megháláljam!
Köszönettel: Pásztory Csongor

Tisztelt hetvehelyi Lakosok!
Aki nem ismerne szeretnék bemutatkozni Bagó Jánosné Reizinger Klára vagyok születésem óta
Hetvehelyen élek.
Azért indultam az önkormányzati választáson képviselőként, mert szeretnék tenni Hetvehely jövőjéért.
Szeretném, ha újra olyan összefogó település lennénk, mint pár évvel ezelőtt voltunk.
Szeretném, ha a helyi hagyományok újra élednének.
Érzek magamban annyi motivációt, van bennem annyi tenni akarás, hogy a közös jövőnkért dolgozzak.
Szerintem Nekünk az itt lakó embereknek kell megtartanunk a Falunk jó hírét és kell tennünk azért, hogy
ne kihaló falu legyünk, hanem a lehetőségekkel élve FEJLŐDJÜNK.
Felelőtlen ígéreteknek itt helye nincs!
Amit meg tudok ígérni, hogy tőlem telhetően mindent megteszek Hetvehelyért és az itt lakó emberekért,
de ez csak a TI segítségetekkel fog menni.
Köszönöm, ha végigolvastad e pár sort, és ha úgy gondolod közös a célunk szavazatoddal támogatsz.
Bagó Jánosné

Tisztelt Választópolgárok!
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Gaál Tamás vagyok, növénytermesztő–növényvédő technikus, vállalkozó. Tíz éve élek Hetvehely
településen, néhány éve aktívan veszek részt a településen zajló programokon, mind szervezőként mind
aktív támogatóként. Az elmúlt 1 évben arra a döntésre jutottam, hogy a munkám során kialakult
tapasztalatomat és kapcsolatrendszerem szívesen kamatoztatnám a település sikeres működése érdekében.
Ennek érdekében 2016. évben alapítványt hoztunk létre a közösségi élet élénkítésére, melyre több sikeres
pályázatot készítettünk. Fő célom a közösségi élet felpezsdítése mellett, a településünk fejlődésének
segítése.

Tisztelt Választópolgárok!

Kocsis Ernő vagyok, hetvehelyi lakos. Úgy érzem, nem kell magam bemutatni, hiszen ismer a falu aprajanagyja. Részese vagyok a falu közösségi életének, egyesületeinek. Rengeteg civil kezdeményezés
ötletgazdája vagyok, mint például a családi napoké, borversenyeké, adventi vásároké.
Sok bíztatást kaptam, hogy próbáljam meg megmérettetni magam a választáson, látva az emberek
lelkesedését, úgy döntöttem, hogy megpróbálom. Tisztába vagyok vele, hogy eddigi munkám
köszönőviszonyban sincs a lehetséges feladatokkal, ezért kis türelmet kérek Önöktől megválasztásom
esetén, hogy beletanuljak. Hajlandó vagyok tanulni. Valószínűleg most mindenki arra számít, hogy
elkezdem ecsetelni a következő sorokban, hogy milyen csodákat fogok tenni, de erről szó sincs. Minden
ígéret annyit ér, amennyi megvalósul belőlük. Én ebben a hitben élek. Mindenképpen azon dolgoznék,
hogy maradjanak a jelenleg is működő intézmények, mint például az iskola, óvoda és öregek napközije,
mert ezek igen fontosak egy falu életében. Támogatni szeretnék minden olyan kezdeményezést, amely a
falu érdekeit szolgálja. Szorgalmaznám a közösségi élet fejlesztését, illetve a régi hagyományok
felélesztését közösségi összefogással, gondolok itt például a svábbálokra, romanapokra. Tisztában
vagyunk azzal is, hogy nagyon fontos életünkben a közmunkaprogram, így mindenképpen szeretném
továbbra is biztosítani a lehetőséget, sőt fejleszteni azt további személyek bevonásával. Fontosnak tartom
a civil egyesületek támogatását, például a horgász- és sportegyesületet. Szintén fontos a kiaknázandó
pályázatok keresése, közösségi terek fejlesztése pályázati forrásokból, mely jelenleg nagyon csekély.
Mérvadó a képviselőtestület összeállítása, mert olyanokra van a legnagyobb szükség, aki valóban tele van
ambícióval és ötlettel. Ezúton szeretném megköszönni a belém vetett hitet és bizalmat. Azon fogok
dolgozni megválasztásom esetén, hogy mindenki számára megfelelő jövőt alakítsunk és a falu tovább
fejlődjön. Kérem, aki teheti, vegyen rész, és szavazzon a képviselő csapatomra. 2019.10.12-én a
kultúrházban programismertetőt szervezünk, mindenkit sok szeretettel várunk. Köszönöm, hogy elolvasta
cikkemet, és kívánok jó erőt, egészséget!

Üdvözlettel: Kocsis Ernő, polgármesterjelölt

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. szeptember.
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Bakonya:
Szeptember 21-én családi nap, gyermekeknek sport verseny, szüreti felvonulás este bál zárta közösségi
napot.
Szeptember 29-én a Helytörténeti Múzeum bárki számára látogatható volt. Köszönjük az önkéntes
közreműködőnek a segítséget.
Boda:
Egyre nagyobb ismertségnek örvend a Bodai Egészség és sportcentrum. A szeptemberi hónapban, minden
hétvégén teltház volt. Sporttábor, egészség nap, családi nap, tánctábor volt többek között.
Folyamatosan zajlanak az “Élethosszig tartó tanulás” programjai, szakkörei. Különösen nagy
érdeklődésre tart számot a sajtkészítő szakkör, illetve a kosárfonás szakkör.
Szeptember 26.-án, az RHK Kft. tartott Bodán a faluházban tájékoztató fórumot, a nagyaktivitású
hulladékkutatásban érintett települések polgármesteri részére.
Bükkösd
Impozáns kiadvánnyal gyarapodott Bükkösd „kincsestára”. Mégpedig a település múltját, jelenét, épített
és szellemi örökségét, természeti környezetét bemutató könyvvel. A könyv a szeptember 19-én a
„Bemutatjuk helyi értékeinket” elnevezésű szabadegyetemi programon került bemutatásra.
Az elmúlt hónapban újabb pályázatokat nyújtott be Bükkösd Község Önkormányzata a Területi és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
támogatások elnyerése céljából.
.
Cserdi:
Az Év Civil Polgármestere kitüntető címet kapta Bogdán László a település vezetője, az elismerő
oklevelet dr. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök adta át ünnepi műsor keretében.
A település színes televíziót ajándékozott a Szigetvári kórház részére.
Megkezdődött a hűtőház kivitelezési munkálata a település határában.
Cserkút:
Szeptember 28.-án tartottuk a már hagyományos Idősek napi rendezvényünket, melynek idén már a
Cserkúti Élménytér adott otthont, ahol a nyolcvan fős rendezvényterem teljesen megtelt. A cserkúti
Gyermekek színvonalas, megható műsora után következett az ebéd melyet Kelenfi Norbert készített el
idén is. Aztán Ignácz Péter zenélt az ünnepelteknek. Volt, aki táncra perdült, voltak, akik beszélgettek,
sztorizgattak.
Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, a fellépőknek (Felső Nemes Viola, Takács Terka, Takács
András, Pál Balázs, Hegedüs Betti) valamint fiatal segítőinknek (Komlai Viktor, Újhelyi Balázs, Tóthpál
Csaba), hogy időt, fáradságot nem kímélve, segítségükkel ismét sokadszorra Csapatként tudtunk
működni!
Jövőre Önökkel, Veletek ugyanitt!
Helesfa.
Szeptember 14-én tartotta a NYMTIT Bodán szokásos évi rendezvényét. Délután pedig szüreti mulatság
vette kezdetét.
Településünkön 1 fő polgármester jelölt és 8 fő képviselő jelölt indul az októberi választáson.
Három pályázatot adtunk be a Magyar Falu Program keretébe
Hetvehely:
Átadásra került az Orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat, miután befejeződött az épület
korszerűsítése, felkerültek a napelemek is az épületre, mely költségtakarékos energiahasználatot tesz
lehetővé.
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Az Önkormányzati Tagsággal rendelkező Szociális Szövetkezet egy Master kisteherautóra pályázatot
nyújtott be, melyre a döntéshozó közel 11.000.000 Ft összeget biztosított.
A Képviselő-testület az idei évben is köszöntötte a település idősebb nemzedékét. A több mint száz fő
vendég jó hangulatban töltötte az ünnepet, mely közös vacsorával és zenés esttel folytatódott.
Hetvehely Község Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki, mindazoknak, akik bármily módon segítették
a település fejlődését az elmúlt 5 éves ciklusban!
Kővágótöttös:
Szeptember 5-én bányásznapi ünnepi megemlékezés keretében az önkormányzat a civil szervezet és a
volt uránbányász dolgozók koszorút helyeztek el a Bányász Emlékkőnél, a műsort helyi fiatalok
verseikkel színesítették.
Szeptember 8-án ünnepélyes tábla avatáson vettek részt községünk volt Petőc pusztai lakosai és
családtagjaik a Mecsek Egyesület szervezésében, mely Baumann József áldozatos munkája
eredményeként az onnan elszármazottak múltidéző találkozója volt. A közel száz fős rendezvényen a
köszöntő után Barics Gabriel atya szentmisével ajándékozta meg az ott lévőket és megáldotta a kápolnát.
Szeptember 11.-én a Szalántán megrendezett Alma fesztiválon, községünket Mihályka Istvánné
képviselte, ahol egyéni ének kategóriában I. helyezést ért el.
A NYMTIT öt éves ciklus zárásrendezvényén, Bodán, a képviselő testület tagjai, civil szervezet vezetői
tíz fővel képviselték kis falunkat, a rendezvény keretén belül megtartott horgászversenyen a Bogdán
Ferenc és Gránicz Attila páros szerezte meg az I. helyet Kővágótöttösnek. Az ünnepélyes, tematikus
ülésen Kovács Győző elnök úr megköszönte az öt éves együttműködést a településeknek, értékelte a
NYMTIT elvégzett munkáját, eredményeit a vendégként Süli János Paks II. beruházásért felelős tárca
nélküli miniszter és Edelman György, ITET elnök is részt vett.
Szeptember 26-án az RHK. Kft. III. negyed éves tájékoztatást tartott Bodán, Molnár Péter a tervezett
kutató fúrásokról adott információt a társulás polgármestereinek.
A Falufejlesztő Egyesület "Szüreti Vigadalom" mulatságot tartott, mely főzőversennyel, kisbíró szüreti
köszöntésével, a "Gondozott Virágos Porta" díjainak átadásával és Sancy mulatós műsorával tette
emlékezetessé a rendezvényt. A finom ételek, kalács, bor, szőlő elfogyasztása után Ignácz Péter
szórakoztatta a jelenlévőket.
Kővágószőlős:
50. jubileumi évnyitó ünnepséggel kezdte meg a tanévet az általános iskolánk. Új igazgatót köszöntöttünk
iskolánk élén, Chrappánné Papp Ágnessel kezdte meg a tanévet a tantestület.
A Petőc pusztai megemlékezésen vett részt és támogatta a rendezvényt az önkormányzat szeptember 8án.
Szeptember 14-én részt vettünk Bodán a Tematikus Napon.
Az önkormányzat átmenetileg felfüggesztette a Zsongorkői Lelátó című havilapját.
Pályázaton fél millió forintból valósítottuk meg a Mobilitás Hét keretében rendezett Autómentes napot a
focipályán és a Coop bolt parkolójában szeptember 29-én. Nagy örömmel próbálták ki a gyerekek az
ezyrollereket, gokartokat, mini kresz és ügyességi pálya ügyességi játékokat. Volt arcfestés, csillámtetkó,
a felnőtteknek zenés torna. Az ügyességi játékokon gyűjthető pontokért értékes ajándékokkal mentek
haza a résztvevők.

Okorvölgy hírei
Helyhatósági választás lesz az országban, így településünkön is. Ennek kapcsán engedjék meg, hogy a
teljesség igénye nélkül, néhány elvégzett feladatról tájékoztatást nyújtsak.
Lakossági kérésnek eleget téve saját forrásból elkészült a köztemető kovácsoltvas kapuja, valamint a
Jókai út 35. szám előtti kereszt felújítása.
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Önkormányzatunk nem vett részt adósságkonszolidációban, ezért kétszer nyertünk támogatást a
kormánytól. Ebből valósult meg az önkormányzati épület körüli térkövezés, a Vendel-forráshoz vezető
járda, fahíd, valamint leálló sávot készítettünk a mozgóbolt részére. Ezáltal kulturált környezet fogadja az
idelátogatókat.
Nyertes pályázatunknak köszönhetően felújítottuk a ravatalozót, új burkolatot kapott, átfestésre kerültek a
tartóoszlopok.
A köztemetőhöz vezető út kövezése folyamatos.
Vis mayor pályázatból a patak egy részében mederkotrás történt.
Szintén pályázaton nyertük az orvosi rendelő felújítást. Vízvezeték csere, burkolat, valamint mosdó
cseretörtént. Mindkét pályázathoz önrészt biztosított önkormányzatunk.
Saját forrásból valósítottuk meg a filagória kupola befedését, néhány tartó oszlop is cserére szorult.
Településünkön sajnos nem üzemel vegyes bolt. Ezért mozgóboltra van szükségünk. A mozgóbolt leálló
sávjaihoz kerti kiülők kerültek kihelyezésre, így kulturálttá téve a környezetet a vásárlók részére.
Szintén saját forrásból vásároltunk tv-t, fényképezőgépet, nyomtatót, számítógépet. Ezáltal
önkormányzatunkon minden adott a szélessávú internet használatához, ami 2019. február óta elérhető a
településen élők részére.
Okorvölgy községben az iparűzési adó: 6 ezrelék, a kommunális adó 2000Ft/év, hulladékszállítás a
lakosság részére díjtalan.
Az önkormányzatnak kötelező feladata a szociális ebéd biztosítása, és a házi segítségnyújtás, amit a
Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája biztosít.
Szentlőrinc városával részt vettünk a ,,Humánreaktor” projektben. Ebből a projektből kiépítésre kerül egy
térfigyelő kamera, valamint ennek köszönhetően jöttek létre a rendezvényeink. Ezáltal szorosabb lett az
együttműködés a környező települések lakóival.
2017-ben pozitív elbírálásban részesítették az önkormányzat épület korszerűsítését. Így központi fűtéssel,
szigeteléssel, festéssel megszépült épületünk. A pályázathoz itt is önrészt kellett biztosítani.
Szintén 2017-es a mezőgazdasági munkagép pályázat, amiben még nem született döntés.
A sportparkos pályázat is 2017-es, ebben pozitív bírálat született. A kivitelezés befejezése jövő év
tavasza. Önkormányzatunk feladata a sportpark világítás megoldása, valamint elérhetővé tenni a
fogyatékkal élők részére.
A legfontosabb a magyar falu programba benyújtott falubusz és falugondnoki pályázat. Pozitív bírálat
esetén egy Ford tranzit kis busszal gazdagodik a településünk, ami nagyban segíti az itt élők
mindennapjait.
Önkormányzatunk ismét részt vett a szociális tűzifa programban. Az elnyert pályázatot saját részből
kiegészítve, minden szociálisan rászorulónak 1köbméter fa kerül kiszállításra.
Településünkön hosszú ideje működik közfoglalkoztatás kisebb-nagyobb létszámmal. A feladatuk
zöldségtermesztés, lekvárkészítés, különböző szociális feladatok ellátása. A megtermelt zöldség szociális
alapon kerül kiosztásra.
A közfoglalkoztatottak munkáját dicséri a zöldterületek, gyümölcsfák, a temetőkert, és sok szép virág
rendben tartása.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával bármi módon hozzájárult településünk
fejlődéséhez.
Majorosi Józsefné
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATRÓL
A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
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Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021 tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Mi történt az iskolában?
Szeptember 1. Délután öt órakor tartottuk az iskolánkban az Ünnepélyes Tanévnyitót. Az elsősök kis
műsorral mutatkoztak be. Az ötödikesek verssel és a Schultüték átadásával köszöntötték az új elsőseinket.
A műsorok után Erős Andrea intézményvezető asszony megnyitotta a 2019/2020-as tanévet.
Szeptember 2-4. Az első három tanítási napon az ötödikeseink tanulás-módszertani ismeretek
elsajátításával kezdték a felsős napjaikat. Reméljük, hogy az itt tanult tanulási technikák, trükkök
segítségükre lesznek az iskolai feladatok teljesítésében.
~ 10 ~
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Szeptember 2-4. Erdei iskola 3-4. osztály. A
HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban (EFOP1.5.3-16-2017-00100
azonosítószámú
pályázat)
pályázat keretében 3-4. osztályosaink az iskolát erdei
iskolával kezdték meg. A természetben rendszerezték
eddigi tudásukat, tanultak élményalapon. A képek
magukért beszélnek! Köszönjük a megvalósítást Lóki
Károlynénak, valamint mindenkinek, aki részt vett a
szervezéstől kezdve a megvalósulásig!
Szeptember 2-4. Lesenacht az erdőben: Három napos
közösség formálással indult az idei tanév 7.
osztályosainknak a Mókus suliban. Együtt keltek, együtt
feküdtek, együtt tanultak, együtt dolgoztak, együtt
játszottak, együtt ettek, együtt túráztak, együtt bolondoztak.
Gyakorolták a türelmet egymás iránt, a kitartást a
munkában, a kreativitást a feladatvégzésben, a
találékonyságot a játékban. Elolvasták Pollyanna történetét,
megtanulták az örömjátékot és reméljük, napról napra
jártasabbak lesznek benne a napi gyakorlás közben. A
rengeteg tennivaló után nem csoda, hogy az éjszakai bikabőgésre már csak keveseknek maradt energiája.

Szeptember 19. Ebben a tanévben is
folytatódik az OTP Bank Bozsik Intézményi
Program. Iskolánk a Hetvehelyi Körzetben hat
iskolával együtt versenyez a II. és III.
korcsoport fiú, és IV. korcsoport lány
csapatunk részvételével. Az őszi tornákat,
immár hagyományosan, a szigetvári műfüves
pályán rendeztük. illetve rendezzük meg. Az
első megmérettetés a legkisebbekre várt, akik
hatalmas küzdelmekkel jó mérkőzéseket
játszottak a délután folyamán Szigetváron.

Szeptember 25. Az I. Tankerületi Atlétika Versenyen, Szentlőrincen
Vincze Ádám és Balog Vilmos képviselte iskolánkat. A verseny célja, hogy
a Szigetvári Tankerületi Központ intézményeiben integráltan nevelt-oktatott
tanulásban akadályozott tanulóinak számára versenylehetőséget biztosítson,
valamint a tehetséges sportolókat beazonosítsa és tehetséggondozásukat
megkezdje. A versenyt a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sport
Szövetsége (FOBMSZ) támogatta. Büszkék vagyunk tanulóinkra, hiszen
nagyon szép eredményekkel tértek haza. Vincze Ádám megnyerte a II.
korcsoport összes versenyszámát, így összesített eredménye alapján ő volt a
legjobb. Ezzel a teljesítménnyel továbbjutott a megyei versenyre, amely
tavasszal lesz. Onnan pedig mehet az országos versenyre, ha így folytatja
~ 11 ~
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tovább! Hajrá Ádám! Köszönjük az EGYMI-nek a vendégszeretetüket és
hogy ismét részt vehettünk a versenyen!
Szeptember 26. Az OTP Bank Bozsik Intézményi Program keretében a délután folyamán, Szigetváron
a III. korcsoportos fiú torna őszi fordulója került megrendezésre, ahol kitartó küzdelemmel jó
mérkőzéseket játszottak tanulóink.
Szeptember 27. Benedek Elek születésnapja,
szeptember 30., a Magyar Népmese Napja.
Igyekeztünk mi is felhívni tanulóink figyelmét a
mesék szépségére és fontosságára, érdeklődésüket
felkelteni, így mi is "megünnepeltük" e jeles
napot. Minden felsős osztály meglátogatott egy
tanórányi időre egy alsós csoportot, s a
nagyobbak felolvastak a kicsiknek, akik örömmel
fogadták őket, s a meséiket.
Szeptember 27. Idén is csatlakoztunk a
Magyar Diáksport Szövetség által az Európai
Diáksport Napja alkalmából életre keltett
felhívásához, mely szerint a lehető legtöbb
iskolást mozgassanak meg egyszerre az
országban. Legalább 120 perces sportfoglalkozás, játék megszervezésére kérték fel a
szervező tanárokat, s invitálták a tanulókat
abból a célból, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás
élményét. A közös sporttevékenység egyetlen
ajánlott eleme az idei évnek megfelelő, azaz
2019 méteres diáksport napi futótáv teljesítése.
Mi a futással kezdtünk, majd alsós-felsős
bontásban élhették át a gyerekek a közös
mozgás örömét: felsőseink focimeccseket
vívtak egymással, alsósaink ügyességi
akadálypályákon vettek részt. Jól szórakoztunk, igazán, s az idő is ragyogó volt a
programhoz.

Szeptember 27. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat
keretében (amely Királyegyháza községgel
való együttműködési megállapodás alapján jött
létre) 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,
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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.
Szeptember 30. Kunczt Bianka, a Leőwey Klára Gimnázium végzős diákja, valamint az Arany János
Tehetség Program tanulója előadást tartott 7- 8. osztályosainknak a programról, ami kifejezetten
hátrányos helyzetű tanulókat segítő program. Mivel az Hetvehelyi Általános Iskolában van sok jó tanuló,
de hátrányos helyzetű diák, ezért szükségesnek tartottuk, hogy megmutassuk számukra ezt a lehetőséget
is. Köszönjük Biankának a látványos és élvezetes előadást.
Szeptember 30. Amilyen kicsi, olyan termékeny iskolakertünk. Bár mind a paprika, mind a paradicsom
palánták elég későn kerültek kiültetésre - a tető átépítése miatt -, mára roskadoznak a terméstől. A hosszú
ősz kedvez a még zöld paradicsomok beérésének.
Október 1. A Zene Világnapja alkalmából minden osztály osztályközösségében énekével bűvölte el az
iskola "lakóit", sőt az alsósok egy kórusként is előadtak egy dalt, zeneiskolás növendékeink szólóban,
majd klarinéttanárukkal zenéltek, hogy minden kis és nagy gyermekhez, minden emberhez eljuthasson
ennek a napnak az üzenete, melyet Andi néni a következőképpen fogalmazott meg: „A zene körülölel
bennünket. Zenéje van a természetnek. A szél zúgása, eső kopogása, a madarak szárnysuhogása, az
állatok hangjai, énekei és sorolhatnám. De zenéje van a tárgyaknak is. Akár a vonat zakatolása, az
edények csörömpölése, az ajtó nyikorgása, vagy a poharak „csengetése”, de még a telefonunk
billentyűzete is ad olyan hangokat, amit zenének nevezhetünk. Tehát megállapíthatjuk, életünket
keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája,
eszköze, amely ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába
kerítette. Az ősember is zenélt a maga módján. A zene első megnyilvánulása az ember életében a nevetés
és a sírás, majd különböző eszközöket használt a ritmus kifejezésére. Később már nemcsak a
ritmushangszerek voltak jelen, hanem sípok és kezdetleges furulyák is. Így kezdődött a zene és a
hangszerek fejlődése, ami napjainkig tart”. Köszönjük mindenkinek, hogy a zene ma, itt Hetvehelyen,
mindenkié volt!
Forrás: http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu/

Bajnoki mérkőzés IV. forduló
Hetvehely-Baksa
4-3 /1-2/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Vincze, Bogdán P.
Pásztory, Bogdán V., Orsós R., Marik
Bogdán A., Panek
Gólszerző: Nagy, Deverdics /2/, Berkes M.
Csere: Mihály h. Gede, Panek h. Berkes M.

Bajnoki mérkőzés V. forduló
Pellérd-Hetvehely
1-2 /1-1/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Vincze
Pásztory, Orsós R., Marik, Bogdán A.
Panek, Kempf
Gólszerző: Deverdics, Kempf
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Bajnoki mérkőzés VI. forduló
Hetvehely-Lakócsa
2-1 /0-1/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Berkes M., Vincze, Pásztory
Orsós R., Bogdán A., Panek, Kempf
Orsós Z., Nagy
Gólszerző: Berkes M. /2/

Bajnoki mérkőzés VII. forduló
Patapoklosi-Hetvehely
1-5 /1-2/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Vincze
Bogdán V. Orsós R., Pásztory, Horváth I.
Marik, Kempf
Gólszerző: Vincze, Kempf, Orsós R., Berkes
M., Nagy

Csere: Pásztory h. Till, Panek h. Horváth I.

Csere: Pásztory h. Till, Orsós R. h. Bogdán
A., Horváth I. h. Panek
Forrás: https://baranya.mlsz.hu/

Hetvehely Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Hetvehely Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

Kafka Mátyásné

özv. Balogh Antalné

hozzátartozóinak.

hozzátartozóinak.

Nyugodjon békében!

Nyugodjon békében!

Tisztelt Választópolgárok!
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