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Hetvehely község hírei – 2019. December

Önkormányzati hírek
Képviselő-testületi ülés volt november 25.-én.
Az új képviselő-testület napirendi pontokban tárgyalta a települési adórendeletek végrehajtását, valamint
az adóellenőrzések tapasztalatait.
Döntés született, hogy a Baranyavíz Kft végzi el a víziközmű rendszer vagyonértékelését.
Kiválasztásra került a VP-7.2.1-4.1.2-16 kódszámú projekt nyertes ajánlattevője, melyben a gépek
beszerzése szerepel.
Kiválasztásra került a Magyar Falu Program keretében az Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú
pályázat nyertese, akitől megrendelésre kerül az Óvoda udvarában kihelyezésre kerülő játékok.
Továbbra is haszonkölcsön szerződés keretében lesz használva a Start Munkaprogram keretében
beszerzett gépek, eszközök. A megállapodás az önkormányzat és a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és
Szolgáltató Szociális Szövetkezet, valamint a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg.
Megtárgyalásra került az Adventi ünnepség megtartása, melynek fő szervezői a helyi önkormányzatok,
valamint több vállalkozó és magánszemélyek, akik anyagi hozzájárulásukkal, illetve étellel támogatják az
ünnep megtartását.
Köszönet az önzetlen segítségért!
Döntés előtt áll a Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalba való csatlakozásról, illetve
maradásról a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban. A tárgyalások még folynak, a támogatás
összegéről.
A polgármester beszámolt a Nemzetközi Fórumon való részvételről, mely Pécsett volt a Kodály
Központban megtartva. A fórum a Nukleáris Ipar Technológiai Biztonságáról szólt.
A Fórum fő szervezője a ROSATOM, valamint Magyarország Kormánya volt.
Téma volt a Bükkösdi gesztorsággal elnyert „Helyi Identitás és kohézió” Pályázat, melyben több
mérföldkő kerül kidolgozásra.
A polgármester beszámolt a Szentlőrinci gesztorsággal működő „HumánReaktor”pályázatban szereplő
kamerarendszer kiépítésének helyzetéről.
A megállapodás aláírásra került a kivitelezővel, aki vállalta, hogy 2020. január végéig kiépítésre kerül a
településeken.
Hetvehelyen a pályázat terhére 3 db kamera kerül kiépítésre egy központi képrögzítővel, mely modul
rendszerű, és bármikor bővíthető.

Hetvehely Község Képviselő-testülete minden
olvasónak békés boldog karácsonyi ünnepeket, és
egészségben gazdag boldog új esztendőt kíván!

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége minden dolgozója
nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. november.
Boda:
Sikeresen lezajlott az EFOP programban szervezett Borkultúra napjainkban című előadás. A program első
napja, a Márton napi bormustrával egybekötve zajlott. A több mint 90 megjelent érdeklődve hallgatta az
előadásokat, majd kóstolta a termelők által hozott borokat. Telepítésre kerültek a kültéri Fittness eszközök
a sportpályánál. Az eszközöket pályázati programból finanszírozta az önkormányzat, melynek összértéke
a telepítéssel együtt, 1 millió forint.
Bükkösd:
A testület októberi felállása után megkezdődhetett a lényegi munka. Megtörtént az önkormányzati
pályázatok átadása-átvétele. Elindult a még el nem kezdett pályázatok előkészítése, többek között a
Gorica-i és a Szentdomján-i utak építésének, kivitelezésének és engedélyezési eljárásainak ügyintézése. A
már folyamatban lévő pályázatok is meg lettek vizsgálva és megfelelő ütemben haladnak tovább.
Az idei évben is részt vesz településünk a Szociális Tűzifa programban, mely elmúlt esztendőkben nagy
népszerűségnek örvendett a településen élők körében. Reméljük, hogy jelen esetben is sok rászorulónak
tudunk majd ezzel segítséget nyújtani. A testület részt vett több meghívásos rendezvényen is, ezek közül
kiemelt volt a Lafarge Cement Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának bemutatkozó előadása,
mely fontos mérföldkő a cég és a település közötti szoros együttműködés kialakításában.
A december közeledtével elkezdődtek az Adventi, Karácsonyi rendezvényeink előkészítései is, melyeket
a Bükkösdi Német Önkormányzattal, a Bükkösd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a
Nyugdíjas klubbal karöltve rendezünk meg, számos további támogatóval az oldalunkon.
Cserdi:
Megkezdődött a hűtőház kivitelezési munkálata a település határában.
Cserkút:
November 27-én. Közmeghallgatást tartottunk, melyen beszámoltunk a 2019 - es évről, és vázoltuk a
2020-as terveinket. Aztán másnap rendkívüli testületi ülésen Cserkút község Képviselő Testülete úgy
döntött, hogy közös hivatalt vált, és csatlakozik az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
Két régóta beadott, és eddig el nem bírált Leader pályázatunk is támogatásban részesült, így a Cserkúti
Polgárőr Egyesülettel közösen beadott pályázatunk Polgárőr pihenő (a mostani halőrház) felújítására
1.005.022.- Ft támogatást kaptunk. A másik pályázat a Varázs-garázs Játszóház felújítására,
korszerűsítésére 1.119.995.-Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A munkálatok várhatóan még
az idei esztendőben elkezdődnek. Meglátogattuk Németh Istvánné Marika nénit, és köszöntöttük a
cserkúti Közösség nevében 95. születésnapja alkalmából. Marika néni vidám hangulatban fogadott
minket, rengeteg verset szavalt, és még nótákat is énekelt nekünk. Kívánok neki jó egészséget, és az Isten
tartsa meg köztünk még nagyon sokáig.
Dinnyeberki:
Elkészült Gyűrűfű út beruházásunk, befejeződött temető, ravatalozó felújítása, a temető projekt a
NYMTIT forrásból valósítottuk meg. November első napjaiban rendezvényt szerveztünk lovas
programokkal, szomszéd települések meglátogatásával.
Helesfa.
A hónapban újabb két csoport, összesen 30 fő vett részt a Digitális szakadék csökkentése c. pályázatban,
aminek a sikeres elvégzése után mindenki ajándék tablettel gazdagodott. A Magyar Falu Programban
sikeresen pályázott a település a Polgármesteri hivatal felújítására, ennek keretében a nyílászárók
kerülnek kicserélésre. November végén döntött a képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatásokról,
idén a rászorulók között 49 m3 fát tudnak szétosztani.
Megtartottuk a hagyományos idősek napját, ahol a gyerekek köszöntője után az Esthajnal Nyugdíjas Klub
következett Vidám tánc című műsorával.
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Hetvehely:
Az önkormányzat pályázott a Magyar Falu Programban, az Óvoda udvar című projektre, melyet a
döntéshozók 5.000.000 Ft támogatásban részesítettek.
Az idei esztendőben is megrendezésre kerül az Adventi ünnepség, melyen a település vállalkozói az
önkormányzattal közösen vendégelik meg a falu lakóit. Az önkormányzat minden gyermek részére 2000
Ft értékű csomagot készít, és ad át az ünnepen.
Az önkormányzat 16 milliós fejlesztést végez az önkormányzat tulajdonában álló konyha, éttermén. A
fejlesztés pályázati támogatásból valósul meg.
Ibafa:
A képviselő testület november 20.-án ülésezett, ahol többek között döntött a szociális tűzifa kiosztásáról.
A testület az állami támogatásból vásárolt 74 m3 tűzifát 12 m3 saját költségvetési pénzből vásárolt
tűzifával egészítette ki, így a rászoruló családok között összesen 86 m3 fa került kiosztásra.
A korábban pályázati pénzből defibrillátort az önkormányzat épületében helyeztük el.
November 28.-án a kultúrházban zenetarisznya címen tartott előadásában Kovács Gábor muzsikus,
mesékkel, dalokkal és hihetetlen egyedül álló hangszereivel szórakoztatta a megjelent közönséget.
Kővágótöttös:
November 4-én polgármesterünk részt vett a NYMTIT alakuló ülésén ahol a tisztségviselők
megválasztása mellett az aktuális feladatokról tartott beszámolót a NYMTIT elnöke.
November 14-én testületi ülés keretében a polgármester asszony beszámolt a NYMTIT alakuló üléséről,
döntött a testület az idősek, a nagycsaládos és mikulás napi juttatásokról, ünnepségekről, valamint a Bursa
Hungarica támogatások is elbírálásra kerültek.
November 20-22 három napos tanácskozáson vett rész a polgármester asszony a KÖSZ (Községek és
Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége) konferenciáján Tapolcán az őszi tisztújító
közgyűlésén, ahol Pogácsa Tibor önkormányzati államtitkár az októberi helyhatósági választások
tapasztalatairól, Dr Csányi Endre Péter egészségügyi helyettes államtitkár az egészségügyi alapellátás
(háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi), valamint az orvosi ügyeletek helyzete a kistelepüléseken
témakörben tartottak előadást.
November 30-án tartottuk az idősek napi rendezvényünket, kivételesen most a tortyogói Mecsek
Fogadóban, ahol a vacsorás műsoros est és az önkormányzat 10 000.- Ft támogatása mellett az RNÖ
kedves ajándékában is részesültek nyugdíjasaink.
November 18-án a RNÖ testületi ülést tartott, ahol döntöttek a közmeghallgatás időpontjáról a mikulás és
a rászoruló családoknak adandó év végi támogatásról továbbá elfogadták az önkormányzattal való
együttműködési megállapodást.
A falufejlesztő egyesület november 12-i ülésén szó volt a még vissza lévő programokról, valamint a
NYMTIT-től kapott támogatás felhasználásáról és annak elszámolásáról.
Kővágószőlős:
November 6-án részt vettünk a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Tanács soron következő ülésén.
November elején megkezdtük a szociális tűzifa kiszállítását az érintetteknek.
November 11-én Márton napján Boda Község Önkormányzata és a Bodai Kertbarát Kör, a
„BORKULTÚRA NAPJAINKBAN SZABADEGYETEM” témában rendezett előadására kaptunk
meghívást és vettünk részt a rendezvényen a Zsongorkő Baráti Körrel és a Nyugdíjas Klubbal együtt.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Óvoda udvar" című pályázati kiíráson 5.000.000.-Ft-ot
nyert Kővágószőlős Község Önkormányzata. December 5-én közmeghallgatást tart Kővágószőlős Község
Önkormányzat Képviselő-testülete.
Önkormányzatunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve a gyerekeknek ajándékcsomagot ad át
december 6-án a Mikulás napi rendezvényen. Ebben az évben is megrendezzük a hagyományokhoz hűen
az adventi vasárnapokon rendezvénysorozatunkat a Buzás Andor Művelődési Házban.
Az Idősek karácsonyát ünnepi műsorral, ünnepi ebéddel december 21-én rendezzük meg, ahova minden
65 év feletti kővágószőlősi lakos meghívást kap.
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A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a következő évben is szeretné a település lakosságának
életét programokkal színesíteni, ehhez pályázatokat keresünk. Novemberben négy pályázatot is
benyújtottunk a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz közel egy millió Forint értékben:


NEMZ-TAB-20-0236 pályázati azonosítószámú, A svábok köztünk élnek!- Baranyai németség
hagyományőrző tábora Hetvehelyen címmel, az iskolával közösen tábort kívánunk megvalósítani
a hagyományápolás jegyében



NEMZ-KUL-20-1035pályázati azonosítószámú, Út menti keresztek újraéledése Hetvehelyen
címmel a négy út menti keresztet szeretnénk szebbé tenni csiszolással, újrafestéssel, védelemmel,
köré kis kerítést építeni, kavicságyal és virágokkal díszíteni



NEMZ-KUL-20-1037pályázati

azonosítószámú,"Unser

schwäbischesDorf-schwäbischesHerz"

címmel a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját honlapjának létrehozását tervezzük


NEMZ-KUL-20-1038pályázati azonosítószámú,

I. Disznóvágás és rétesfesztivál Hetvehelyen

címmel kulturális programra hívjuk majd novemberben Önöket.
Reményeink szerint számos pályázati lehetőség nyílik majd, amikhez az Önök ötleteire is szükségünk
lesz! Formáljuk együtt a jövő évet! Legyenek partnereink kezdeményezéseinkben!
December 3-án, 18:00-kor került sor beszélgetéssorozatunk első részére. A beszélgetéssorozat az
„EinKaffee mit Kuchen” címet kapja. Az első kötetlen beszélgetés az adventi időszak feladataira, szebbé
tételére tett javaslatokra koncentrált. Nagyon jó hangulatban töltöttük el az időt! Köszönöm minden
megjelentnek, hogy megtisztelte a hagyományteremtő céllal megszervezett első beszélgetésünket!
Célunk, hogy közösen formáljuk a jövőnket, mindenkinek egyaránt fontos a véleménye! A következő
beszélgetés témája a jövő év programterve, amit még decemberben szeretnénk megtartani! Arra is nagy
szeretettel várunk mindenkit!
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat az adventi időszakban sem feledkezik meg
gyermekeinkről. December 19-én, Frank Ildikó német nyelvű színházi előadását adja ajándékba az
óvodás és iskoláskorú gyermekeknek. A TIERE AN DER KRIPPE tökéletesen illeszkedik a karácsonyra
való készülődéshez. Nem utolsósorban a német nyelvtudást is ragyogóan fejleszti, ami
hagyományápolásunk alapja.
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat is szeretne meghívni mindenkit, az immár
hagyományos, a Hetvehelyi Általános Iskola szervezésében, december 18-án 16:00 órakor megrendezésre
kerülő iskolai karácsonyi műsorra. A gyerekek nagy örömmel és még nagyobb szeretettel gyakorolt
műsorát ezúton is kérem, hogy minél nagyobb számban tiszteljék meg!
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat is szeretne meghívni mindenkit, az immár
hagyományos, a települési önkormányzat szervezésében, december 21-én megrendezésre kerülő adventi
ünnepségre. A német önkormányzat ismét rétessütéssel járul hozzá a rendezvény sikeréhez. 11 órakor kis
műsorral nyitják az óvodások a rendezvényt, majd az iskola Christkindl-jét tekinthetik meg, a német
népdalkör karácsonyi dalokkal készül, majd ifjú zenészeink kápráztatnak el minket gyönyörű játékukkal.
Utána a Szolgáltatóház udvarán mindenki ízlése szerint választhat a finomabbnál-finomabb ételek és
italok közül, amiket a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az óvoda és az iskola,
valamint a helyi vállalkozók, helyi lakosok főzik. Idén is a települési önkormányzat ajándékkal
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kedveskedik a gyermekeinknek. Az együtt töltött idő a legszebb ajándék, így kérek mindenkit, hogy
jöjjenek el minél nagyobb számban! Töltsünk el együtt egy kis időt!
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat mindenkinek áldott, békés, meghitt Karácsonyi
Ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag Újévet kíván! Köszönjük a múlt években tanúsított bizalmat,
támogatást, kérjük ugyanezt a jövőben is! Formáljuk együtt a jövőt!
Erős Andrea
elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
December 7.-én szombaton lehet, hogy
kissé morcosan ébredtek kis falunkban a
gyermekek, mert szombaton is iskolába kellett
menni, de estére mosoly és csillogás költözött
a szemükbe, mert eljött hozzájuk a Mikulás.
A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat településünkön élő minden gyermeket
- 0-15 éves korig - megajándékozott, egy
színvonalas magyar népzenei együttes a
Hanga-Banda „Mikulásváró” népi gyerekjáték műsorával és Mikuláscsomaggal.
Kakaót és kalácsot is fogyaszthattak a
rendezvény alatt.
Berkes Mihály
elnök

Hetvehely Község Képviselő-testülete együttérzését fejezi ki az elhunyt

Geiszkopf József
hozzátartozóinak.
Nyugodjon békében!
Óvodai Hírek
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November elején nagy öröm érte óvodánkat! A Fenntartó Önkormányzatok sikeres pályázattal: 5
millió forintot nyertek az óvodai udvar játékainak fejlesztésére! Az árajánlatok alapján a képviselőtestület kiválasztotta a kivitelezőt; a munkálatok 2020 tavaszán fognak elkezdődni. Köszönjük
Mindenkinek, aki segített a pályázat elkészítésében; aki bármilyen módon támogatta ezt – ezáltal kis
óvodásainknak szereznek majd nagy örömet!
December 6-án ellátogatott óvodánkba a
Mikulás! Az idei Mikulás óriási meglepetéssel
készült: a Rádió 1-től érkezett sok ajándékkal
minden kisgyermeknek és még 300 ezer forintot is
adományozott óvodánknak! NAGYON ÖRÜLÜNK
ÉS HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK EZT A SZÉP
MIKULÁS ÉS KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT!
Ezt az összeget óvodai bútor vásárlására és
kirándulásra szeretnénk fordítani, ezzel is
emlékezetes élményhez juttatnánk óvodásainkat,
akik nagyon ügyesen szerepeltek a Mikulás
műsorban a közvetítés során! Pályázat keretében
jelentkeztünk a Rádió 1 kiírására és az országból
összesen 4 óvoda lett nyertes, köztük a Hetvehelyi
Óvoda is! A pályázatot Ági óvónéni készítette el és a helyi közvetítés során is nagy szerepet vállalt!
Köszönjük szépen a munkádat az összes kis óvodásunk nevében! Köszönetet mondunk még Ferenczi
Bözsi néninek is a segítségért!

Fotók: Számné Lisztes Anita

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
A hetvehelyi óvodások és az óvoda dolgozói

Akikre büszkék vagyunk!
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A Magyar Lovassport Szövetség Távlovagló és
Távhajtó Szakága díszoklevélben fejezte ki köszönetét
Hetvehely Község Önkormányzatának a Távlovagló és
Távhajtó verseny színvonalas megrendezéséért.

Takács Marcell életének első távlovas versenye a
hetvehelyi volt, melyen mindjárt az előkelő 3. helyet
sikerült megszereznie. Ezt követően Mágocson már 2.,
Bükkösdön pedig 1. helyezést ért el. Mindhárom
versenyen 20 km-es távon indult Batu nevű lovával.
Édesapja Takács Viktor a 2019. évi Távlovas és Távhajtó
Országos Bajnokság 3. helyén végzett, csapatversenyben
(Hurrikánok) pedig 2. helyezést értek el.

Fotó: Wágner Antal

Fotó: Lovas Diadal Live Tv

Mindkettőjüknek gratulálunk a szép eredményekért! További sok sikert!
Lóki Károlyné

Mi történt az iskolában?
November 4. "Múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül nincs jövő!" Ady másképp-rendkívüli irodalomórán
vehettek részt felső tagozatosaink. Nehéz gyermekközelbe hozni egy híres író életét, verseit, műveit. A
mai napon nekünk mégis sikerült. Nagy örömmel fogadta el meghívásunkat Ady Endre. Igen, Ady Endre!
~7~
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Hogy milyen kapcsolata van az íróval, azt a gyerekek az ő előadásában hallgathatták meg, természetesen
rokoni kapcsolat fűzi őket össze! Adyt így egy kicsit másképp, emberközelien ismerték meg felsőseink!
Köszönjük Ady Endrének a lebilincselő előadást. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták történeteit, és
ismerhették meg a mai nap mottójának magyarázatát is...
November 7. Október hónapban indult a Pécsi
Református Kollégium "Most mutasd meg!" német idegen
nyelvi versenye 8. osztályos tanulók számára. Az online
forduló után két tanulónk, Gurmai Regina és Péter
Barnabás volt még versenyben. A két továbbjutott
tanulónk a Pécsi Református Gimnáziumban mérhette
össze nyelvtudását a versenyben továbbjutott 24 legjobb
németessel Baranya megye és Pécs iskoláiból. Péter
Barnabás ebben az előkelő csapatban is a dicséretes 6.
helyen végzett. Gratulálunk mindkettőjüknek és további
sikereket kívánunk.
November 9. Idén is megtartottuk a
már hagyományosnak mondható Szülőknevelők bálunkat. A bált iskolánk tanúlóinak különféle műsorszámai nyitották:
mazsorett, vers, ének, valamint a hagyományos nyolcadikos diákjaink szívszorító tánca szórakoztatta a kedves megjelenteket. Miután a gyerekek átadták a
terepet a szüleiknek és nevelőiknek,
hajnali kettőig tartott a tánc és a vígasság, éjfélkor tombolával. A belépők és
tombolajegyek
árusításából
befolyt
összeg az iskola gyermekeket támogató
Egyesületének számláját gyarapította. A
rendezvény sikeres volt. Köszönetet kívánunk mondani a Fortunának a báli,
mulatós hangulat megteremtéséért, a
kollégáinkak a szervezésbeli támogatásukért, a szülőknek a szervezésben és a megvalósulásban nyújtott
segítségükért, támogatóinknak a bál létrejöttéért, a tombolák felajánlásáért, valamint mindenkinek, aki
valamilyen úton hozzájárult a sikerhez! Köszönjük, hogy Önökkel, Veletek lehettünk! Jövőre újra együtt
mulatunk!
November 11. Márton napi projektnap keretében a tanulók lampionokat készítettek, megemlékeztek
Szent Márton legendájáról, zsíros kenyeret és teát uzsonnáztak, majd szürkületkor az iskola udvarán
gyülekeztünk. A napot a már szokásos lampionos felvonulás zárta, mely során állomásonként megállva
szintén hallgathattuk kicsit zeneiskolásainkat, akik Márton-napi dalokat fújtak hangulatcsinálóként.

November 12. A Szentlőrinci Alapműveleti
Matematika versenyen ismét nagyon szépen
szerepeltek iskolánk tanulói. Ötödikesek közül
Grunda Kata ELSŐ, Laufer Valentin 4.,
hatodikosok között Nyíri Zoé 6., a hetedikesek
mezőnyében Kocsis Jázmin is és Turcsik
Szimonetta is 4., nyolcadikosaink közül Kollár
Boglárka ELSŐ, Rapp Friderika 4. és Péter
~8~
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Barnabás 5. helyen végzett. Gratulálunk a
gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Nagy
Beatrixnak is!
November 15. Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület és az Agrárminisztérium idén, 2019.
november 15-én (pénteken) rendezte meg az Európai
Mézes Reggeli programot. A rendezvény hazai
elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés
immár tizenkét éves gyakorlata adta, amit mára
Európai Mézes Reggeli néven több uniós tagország
is megrendez. Magyarországon 2014. november 21én volt az első hasonló program. Iskolánk a
kezdetektől minden évben részt vesz a programban,
hiszen fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozás,
életmód iránt felkelteni a tanulóink figyelmét. Az a
nagy megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy idén a mi
iskolánk lehetett a Baranya Megyei Mézesreggeli
házigazdája. A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt
élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra,
mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak. Továbbá fontos annak
hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai
környezet változatosságához. Nagy tisztelettel köszönjük meg vendégeinknek, hogy megjelenésükkel
kihangsúlyozták az esemény fontosságát: MAY GÁBOR-nak, a OMME Baranya Megyei Méhészeti
Szaktanácsadójának az előadást, a szervezést, a bemutatót, GRUNDA JÁNOS-nak, hetvehelyi méhész
őstermelőnek az előadást, a bemutatót, NAGY CSABA országgyűlési képviselőnek, akinek mindig szíve
csücske településünk, iskolánk, akire mindig számíthatunk, aki érzi és látja törekvéseinket és támogatja is
azokat, RITTLINGER JÓZSEF-nek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei elnökének
megnyitó szavait, WÁGNER ANTAL-nak, településünk polgármesterének, aki támogatja törekvéseinket,
akivel mindig együtt megyünk a csatákba... Köszönjük!
November 15. Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású
nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. A TOLERANCIA
NEMZETKÖZI NAPJA ebből az eseményből nőtt ki mint évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára
felhívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek
helyi vagy globális problémáit. Iskolánk évek óta figyelmet fordít ezen a napon kiemelten a toleranciára.
A tolerancia a kölcsönös megértés és elfogadás, egy olyan életszemlélet, ami lehetővé teszi számunkra
világunk kultúránk egyediségének virágzását, egymás egyediségének elfogadását, és ezzel képes elejét
venni a faji, kulturális vagy vallási felsőbbrendűség elvének kialakulásának. A valódi tolerancia
nyitottságról, kíváncsiságról, párbeszédről szól. Ma „Az igazi csoda” című csodálatos, megható és
tanulságos film megtekintésével érezhették át tanulóink ennek jelentőségét.
November 18. Nyolcadikosaink a pécsi Tudásközpontban jártak, a Baranya Megyei Kormányhivatal
által megrendezett „Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató”-n. A rendezvényen Baranya megye
középfokú iskolái mutatkoztak be. A látogatók közvetlenül a középiskolák tanáraitól, diákjaitól kaphattak
pontos felvilágosítást az iskolákban folyó munkáról, így első kézből és interaktívan kaphattak információt
a középiskolákról, remélhetőleg megkönnyítve a diákok továbbtanulással kapcsolatos iskola- és
pályaválasztását.
November 18. A november nem múlhat el a
Lenau Ház Grimm-mese versenye nélkül. Idén
sajnos az őszi meghűlések következtében egy csapat
képviselte csak iskolánkat a német nemzetiségi
~9~
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iskolák megyei versenyén. Ivusza Bianka és Nyíri
Zoé vezette be az ötödikeseket Grunda Katát és
Bartics Noémit a csapatverseny rejtelmeibe.
Remekül helytálltak és sok tapasztalatot szereztek a
Grimm mesék varázslatos világában a német
nyelven folyó versenyen.
November 19. Még a tavalyi tanév végén a Magyar Nemzeti Filharmonikusok az Úton a zene
ismeretterjesztő kamarakoncertekre és Kismester kurzusokra pályázatot nyújtottunk be. Összesen 334
pályázat érkezett be. A szeptember eleji levél arról értesített: "Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti
Filharmonikusok Úton a zene kamarakoncertek megtartására benyújtott pályázata alapján intézményüket
beválasztottuk a 2019/2020-as tanévben megvalósítandó edukációs koncertjeink helyszínei közé." A
koncertet ma délután hallgathatták meg a gyerekek és aktív résztvevői is lehettek. A fényképek
bizonyítják, hogy jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt! Köszönjük a Nemzeti Filharmonikusoknak és
Szathmáry Évának az előadást és szervezést.
November 21. Vincze Ádám képviselte iskolánkat a
megyei terematlétika versenyen, Pécsett. A versenyt a
Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sport Szövetsége
(FOBMSZ) támogatta. Büszkék vagyunk Ádámra, hiszen
nagyon szép eredményekkel tért haza. MEGNYERTE a
II.
korcsoport
versenyszámait:
a
távolugrást,
medicinlabda hajítást, 30 m-es síkfutást, így összesített
eredménye alapján ő volt a legjobb. Ezzel a
teljesítménnyel TOVÁBBJUTOTT AZ ORSZÁGOS
versenyre, amely decemberben lesz Budapesten. Hajrá
Ádám, köszönjük neked és felkészítő tanárodnak,
Pásztory Csongornak ezt a szép eredményt!
November 21. Iskolánk csapata ismét meghívást
kapott a hagyományos Zsongorkő-kupára Kővágószőlősre. Idén is 5-6. osztályos csapatunkkal vettünk
részt a tornán. Nagyon szoros "körbeveréses" eredmények születtek, de fiaink állták a sarat, az öt
csapatból ELSŐK lettek, elhozták a kupát! Horváth
Ferenc Krisztofer pedig olyannyira ügyesen szerepelt, hogy GÓLKIRÁLY-i kupájával térhetett haza!
Büszkék vagyunk a fiúkra és köszönjük nekik
valamint
felkészítő
tanáruknak,
Pásztory
Csongornak a szép eredményt! Csak így tovább!
November 28. Vizoli Bianka és Nikolics Roland egy jó hangulatú, játékos délutánt tölthettek együtt a
Szentlőrinci EGYMI Általános Iskola szervezésében megrendezett Pályaválasztási vetélkedőn. A
gyerekek a változatos feladatok megoldásával több szakmából is ízelítőt kaptak. A páros a második
helyen zárta a vetélkedőt, melyhez szívből gratulálunk Nekik és nagyon büszkék vagyunk Rájuk!
December 5. A NyMTIT és az RHK Kht.
szervezésében
Cserkúton
rendezett
XVI.
Tájolónapi vetélkedőn Bubori Bálint, Kocsis
Jázmin, Schiller Viktória és Turcsik Szimonetta
alkotta négy fős csapatunk képviselte iskolánkat. A
11 csapatból csak az első 3 helyezettet
rangsorolták, a többiek mindannyian negyedik
~ 10 ~

2019. december

Rólunk szól

helyezéssel zárták a vetélkedők, így a mi tanulóink
is. Büszkék vagyunk rájuk és köszönjük, hogy
becsülettel helytálltak!
December 5. Vincze Ádám képviselte iskolánkat az
országos terematlétika versenyen, Budapesten. A
versenyt a FODISZ támogatta és szervezte. Büszkék
vagyunk Ádámra, hiszen nagyon szép eredménnyel tért
haza. MEGNYERTE a II. korcsoport 30 m-es
síkfutását, így eredménye alapján ő volt a legjobb.
Ezzel a teljesítménnyel ORSZÁGOS BAJNOK lett!
Köszönjük Ádám Neked és felkészítő tanárodnak,
Pásztory Csongornak ezt a gyönyörű eredményt!
Büszkék vagyunk Rád! A tanulókat kísérte Kürthy
László és Medgyes Enikő, a Szentlőrinci EGYMI
kollégái. Köszönjük szépen a segítségüket! Nekünk
idén Ádi hozta a legszebb Mikulás ajándékot!
December 6. Mint minden évben, idén is
ellátogatott alsósainkhoz az igazi Mikulás, és jó
gyerekek lévén csuda szép ajándékokkal lepte
meg őket! A többiekre nem maradt sajnos ideje,
mert sietnie kellett más helyekre is, így a nagyobb
tanulók az ő megbízásából egymásnak
kedveskedtek vagy segédeik szaloncukorral
ajándékozták meg őket.
December 9. Tanulóink közül a lelkes színházba járók ismét a Pécsi Nemzeti Színházban jártak, ahol
Charles Dickens Twist Oliver című regényéből készült Oliver című musicalt nézték meg. Életkortól
függetlenül kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagyon tetszett a darab és igazi felüdülést okozott nekik a
szürke téli hideg délutánon. Utazásuk ez alkalommal is falubuszokkal háztól-házig kényelmes és ingyenes
volt, melyért köszönet illeti az iskola Egyesületét, és Hetvehely- és Szentkatalin Önkormányzatát.
December 12. Iskolánk két csapata ismét eredményesen szerepelt a Pollack Mihály Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium-ban tartott hagyományos tanulmányi versenyén, a "Geokarácsonyon". A
négyfős csapatok versengésében a "Hetvehelyi Vizi csibor" csapata (Bubori Bálint, Péter Barnabás, Szám
Kata, Tóth Bianka) a MÁSODIK, míg a "Hetvehelyi Gyöngybaglyok" csapata (Gurmai Regina, Kollár
A 2019-2020 Autócity Volkswagen Megye III. Csík
Boglárka, Kustra Bettina, Vincze György) az ELSŐ helyet szerezték meg! Gratulálunk, nagyon büszkék
Jenő csoport őszi eredménye
vagyunk rájuk!
Forrás: http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu/
M Gy D
Bajnoki mérkőzés XII. forduló
Mozsgó-Hetvehely
2-7 /0-5/
Hetvehely:
Mihály
Deverdics, Berkes M., Vincze, Bogdán V.
Orsós R., Pásztory, Horváth I., Bogdán A.
Marik, Kempf
Gólszerző: Horváth I., Orsós R. /3/, Pásztory,
Deverdics, Panek
Csere: Pásztory h. Till, Deverdics h. Kiss,
Horváth I. h. Panek

V

LG

KG P

1. Szabadszentkirály 13 10 1 2 67 18 31
2. Vajszló
13 10 1 2 69 26 31
3. Kishárságy
13
9 1 3 43 21 28
4. Hobol
13
9 1 3 48 27 28
Bajnoki
mérkőzés
XIII.
5. Pellérd
13
8 2 forduló
3 40 18 26
6. Hetvehely
12
7 1 4 36 33 22
7. SzentlászlóHetvehely-Királyegyháza
13
6 2 5 50 43 20
8. Lakócsa
13
5 5 3 37 33 20
A
mérkőzés
elhalasztva:
2020.
14:0044óra15
9. Mozsgó
13
4 március
3 6 1.46
10. Patapoklosi
13
4 3 6 39 50 15
11. Szentegát
13
3 0 10 20 43 9
12. Baksa
13
2 2 9 19 49 8
13. Nagydobsza
13
1 2 10 21 58 5
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Forrás: https://baranya.mlsz.hu/
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megérkeztem.

Egerszegi Gergő Benett

Rólunk szól – Hetvehely Község hírei VII. évfolyam 12. szám – 2019. december
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: szervezes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Pásztory Csongor alpolgármester
Szerkesztő: Lóki Károlyné
Megjelenik: havonta, 250 példányban

~ 12 ~

