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Önkormányzati hírek
Értesítés!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat visszaköltözött a
felújított régi helyére. Rendelési időpontok változatlanok.
Rendelő telefonszáma: 06-30/157-2976
Védőnő telefonszáma: 06-30/157-2975
Konyha, étterem fejlesztése!
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a konyha, étterem bővítésére,
fejlesztésére.
A pályázat új konyhai gépek megvásárlását, valamint egy külön helység klíma berendezéssel történő
ellátását tartalmazza. Két, egyenként 20 m2-es raktárhelység kerül megépítésre, valamint új berendezés
megvásárlását irányozta elő.
Tűzifa program!
A 2019. évben is pályázott az önkormányzat a lakosságot segítő tűzifa program megvalósítására. Az
igényelhető 106 m3 erdei keményfa helyett 70 m3 keményfát ítélt meg a döntéshozó, melyet a Mecsekerdő
Zrt-től rendelt meg az önkormányzat. A szerződéskötés folyamatban van, és várhatóan október hónapban
kiszállításra is kerülhet.
Sikeres konzorciumi pályázat!
Hetvehely, Szentkatalin községek önkormányzatai konzorciumi szerződést kötött „Külterületi utak
karbantartás” pályázatra. A döntéshozók eredményesnek ítélték meg a pályázatot, és a támogatási
szerződést aláírták az önkormányzatok számára. A gépi eszközök beszerzése folyamatban van.
Óvodai hírek!
Hetvehelyi Óvoda pályázatot hirdetett német nemzetiségi óvónői státusz betöltésére.
A pályázatra két jelentkező volt. A Társulás vezetése Ungváriné Kapronczai Ágnes mellett tette le a
voksát. Örömünkre szolgál, hogy egy újabb, a településünkhöz kötődő óvónő neveli gyermekeinket,
unokáinkat.
Sok erőt és kitartást kívánunk a munkájához!
Helyhatósági választás 2019-2024 ciklusra!
Az ország 3200 önkormányzatában kerülnek megválasztásra a polgármesterek, valamint a képviselőtestület tagjai. Ezen a napon kerülnek megválasztásra a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a megye
vezetője, valamint a megyei képviselők.
Hetvehelyen a települési önkormányzatba négy képviselő, valamint egy polgármester kerül
megválasztásra.
Hetvehelyen a Német, valamint a Roma nemzetiségi önkormányzatba három-három fő képviselő kerül
megválasztásra.
Wágner Antal
polgármester

Rólunk szól

2019. szeptember

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. augusztus.
Bakonya:
Augusztus 10.-én Balatonlellére szervezett az önkormányzat kirándulást, a nagy számú résztvevő miatt
két buszt kellett indítani. A Magyar Falu Program keretén belül orvosi eszközök beszerzésére 1.614.092.Ft támogatást nyert az önkormányzat. A fenti pályázaton kívül pályázatot nyújtottak be óvodafejlesztésre,
valamint a belterületi utak felújítására is. Szeptember 21-én a szüreti felvonulást családi nappal
egybefonva tartjuk meg. Idén is pályázott az önkormányzat szociális tűzifára, melynek keretén belül 47
erdei köbméter fát nyert.
Boda:
Szeptember 14.-én kerül megrendezésre a BODAI TEMATIKUS MEDITERRÁN SZÜRETI
FESZTIVÁL. Sztár fellépők mellett, kézművesek, a helyi Szociális Szövetkezet, az élethosszig tartó
tanulás szakköreiben készített termékek bemutatójára és kóstolására is nyílik lehetőség.
Bükkösd
Egy pályázattal bölcsődeépítésre szeretne támogatást szerezni az Önkormányzat a TOP-6.2.1-19 jelzetű,
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tartalmú pályázat keretében, aminek megvalósulása még
komplexebb intézményi hátteret biztosítana a falu számára. Amennyiben sikerül megszerezni a
támogatást, a tervezett tizenhat férőhelyes bölcsőde a Kossuth Lajos utca 51. szám alatt, az egykori
kocsma helyén épülne fel. Hosszú távon a bölcsődés korú kisgyermekek elhelyezése és ellátása mellett
négy fő munkaerő teljes állású foglalkoztatására is lehetőség nyílna.
Cserdi:
Önkormányzati bölcsőde kialakításához, valamint a szőlőhegyi utak karbantartásához pályázatott adott be
az önkormányzat az illetékes hatóságokhoz.
Zajlanak a település útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása, valamint a fólia sátrakban a
munkálatok.
A terveknek megfelelően haladnak a hűtőház kivitelezési munkálatai.
Cserkút:
A Nemzeti Ünnepünk alkalmából Kenyér Ünnepet tartottunk melynek hagyományteremtő szándékkal
idén is a Mézes Fészer adott otthont. Barics Gábriel plébániai kormányzó megáldotta az Új Kenyeret,
aztán elfogyasztottuk Vendéglátóink által készített köcsögös babot, ezt követően pedig a Cserkúti
Szimpatikusok színvonalas műsorát élvezhette a szép számú publikum. Ezt követően vidám beszélgetés,
borozgatás vette kezdetét mely késő estig tartott. Köszönöm Mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt
bennünket, köszönöm vendéglátóinknak, - Irmának, Adrinak, Gábornak - hogy vendégül látták a
Közösséget, valamint a Cserkúti Szimpatikusoknak a színvonalas műsort, illetve Kollégáimnak a
helytállást. A pogácsasütő verseny győztesei holtversenyben: Mészáros Tímea, és Pallos Edina köszönet
nekik a részvételért. Ismét egy jó hangulatú, remek programnak lehettünk részesei. Jövőre Veletek
ugyanitt!
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Dinnyeberki:
A kertben folytattuk az aktuális munkálatokat, elkezdtük a burgonya szedését. Ismételten parlagfű
irtásunk volt.
Folytattuk a falu rendbetételét.
Elindítottuk Gyűrűfű utunk beruházását, elkezdődnek a munkálatok.
Családi napunk augusztus 30-án kerül megrendezésre.
Helesfa.
10.-én tartottuk Családi napunkat a sportpályán, ahol minden korosztály talált megfelelő programot. A
rendezvény jól sikerült és esti bállal zárult.
Folynak a Magyar Falu Program keretében a pályázat készítések.
Az általános iskolások füzet csomagot kaptak a tanévkezdésre, a közép és felsőfokú tanulmányokat
folytatók beiskolázási segélyt igényelhetnek.
Megkezdődött a választási kampány!
Hetvehely:
Önkormányzatunk az idei esztendőben is pályázott a tűzifa támogatásra. A döntéshozók az igényelt 106
m3 fa helyett, 70 m3 állapítottak meg településünk számára.
Napelemek kerültek fel az orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat tetőszerkezetére, mely takarékos
működtetést tesz lehetővé.
Nyári diákmunkára 11 fő jelentkezett, akiknek az önkormányzat biztosított munkalehetőséget.
Ibafa:
A mezőgazdasági területekről betakarítottuk a krumplit, hagymát, fokhagymát, amelyeket falu lakói
között szétosztottuk.
Korábban a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz pályázaton 1.2 millió forintot nyertünk,
most ebben a programban gépvásárlásra és útjavításra pályáztunk.
A szociális tűzifa pályázaton 74 m2 tűzifa vásárlásához szükséges anyagi támogatást nyert az
önkormányzatunk.
28.-án tartott testületi ülésen a képviselők és a meghívott gyűrűfűi vendégek tárgyaltak a gyűrűfűi
külterületet érintő legfontosabb problémákról.
A testület döntött még a szociális keret további felhasználásáról.
Kővágótöttös:
Az épülő Tájházzal kapcsolatban, melyet a NYMTIT támogatás keretében újít fel a testület
szerződésmódosításra került sor, így a befejezési határidő szeptember 30-ra változott.
A Magyar Falu Program keretében nyert orvosi műszerek, megérkeztek a hivatalhoz és az orvosi rendelő
rendelkezésére állnak.
Két másik pályázat beadásáról is döntött a testület, az önkormányzati út felújítás, illetve a temető
fejlesztésére.
A szociális tűzifa pályázatunkra is megérkezett a támogatói okirat, mely szerint az idei évben 71 m2- re
adhatják be kérelmüket a jogosultak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvárra a Virág fürdőbe szervezett csoportos kirándulást.
A Falufejlesztő egyesület a már hagyománnyá vált "Életfán" helyezett el újabb leveleket az újszülöttek
tiszteletére, az idén két kisgyermek születési adatai lettek elhelyezve, augusztus 16-án.
Az Egyesület a NYMTIT támogatásának köszönhetően Gunarasra kirándult augusztus 24-én.

Kővágószőlős:
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Részt vettünk a Belügyminisztérium által kiírt parlagfű-mentesítési munkálatokban a közfoglalkoztatási
programok keretén belül végzendő tevékenységet augusztus első és utolsó hetében a II. és III. ütemben.
Nemzeti ünnepünkön augusztus 20.-án megemlékezést tartottunk a Hősök terén. Az ünnepen dr. Hoppál
Péter országgyűlési képviselő adta át Sándor Tibor polgármesterrel együtt a Díszpolgári címet Varga
Gézának, a Zsongorkő Baráti Kör elnökének, az NYMTIT Ellenőrző Bizottság tagjának.
Szent István napján részt vettünk az egyházi ünnepen, ahol megkóstoltuk a megszentelt új búzából sütött
kenyeret.
Augusztus 20.-án a Buzás Andor Művelődési Házban 23. kiállítását nyitotta meg a Medgyessy Ferenc
Művészeti Műhely. A kiállítás a hagyományhoz híven egy évig tekinthető meg kultúrházunk
nagytermében. Az alkotó csapat a településnek ajándékozta a kiállítás képanyagát.
Falunapunkon a színes programok és kultúrműsorok között tombolasorsolásra is sor került, majd
tűzijátékkal búcsúztattuk a nyarat.
Augusztus 21-én rendkívüli Társulási ülésen vettünk részt Hetvehelyen.
Képviselő-testületi határozat alapján kiosztásra kerültek az iskolakezdési támogatások.
A hivatal adóügyi osztálya kipostázta a második félévi adóegyenleg értesítőket.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.
szeptember
8-ra
zarándokutat
szervezett
Máriagyűdre, melyen a német dalkör tagjai is
részt vettek népviseleti ruhában. A véméndi
férfikórus és zenekar kíséretében német dalokat
énekelve vonultak be, illetve kísérték Mayer
Mihály püspök urat a szabadtéri szentmise
helyére.

Zene
A
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
szeptember 21-én 20 órától batyus szüreti sváb
bált szervez. Zenekar: Millich József zenekara.
Jelentkezés, asztalfoglalás a bálra szükséges
szeptember 18.-ig Strauszné Hell Magdolna, Niesz
Tímea, illetve Lóki Károlynénál.

Tánc

Tombola

Strauszné Hell Magdolna
elnök

(Fotó: Lóki Károlyné)

Szentkatalin nyári hírei
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Az idei nyár mozgalmasan kezdődött. Látogatást tettünk ismét a Zsolnay Negyedben. A galériában
megtekintettük a világhírű magyar festőzseni, Munkácsy Mihály, Pákh Imre magyar-amerikai műgyűjtő
kollekciójában szereplő alkotásait. A kiállításon Munkácsy festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai
és az életét dokumentáló fotóanyag is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. Az alkotások teljesen
lenyűgöztek bennünket.
Június 1-én megtartottuk a „Humánreaktor –
Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének
közszolgáltatásiban” az egészség és sportnapunkat.
Ezen rendezvény főleg a gyerekekről szólt. Lehetett
kreatív népi játékokkal játszani, gokartozni, légváron
ugrándozni, pingpongozni. Az érdeklődök számára
reggel gyalogtúra indult. Délután kangoobemutató
adott lehetőséget az új mozgásvilág kipróbálására. S
Apnoé zenekar adott szórakoztató műsort a
jelenlevőknek.
Június 3-án pedig máris a Pécsi Nemzeti Színházban
tekintettük meg a „Balfácán vacsorája” című
komédiát.
Az önkormányzat közterületein is folyt a megújulás, útkarbantartás, útpadkázás. Bekerítésre került
Képespusztán az elmúlt időszakban a gyümölcsfákkal betelepített önkormányzati ingatlan. Jelenleg a
játszótér bekerítése van folyamatban. A falufórum faanyagának újra festése is megtörtént. A karbantartás
után a harang újra megszólalt a szentkatalini haranglábban.

Augusztus 17-én családi napot tartottunk szintén a „Humánreaktor”
keretében. Fellépők között voltak, többek között az Oberon társulat,
mely fergeteges vásári komédiával szórakoztatta a jelenlévőket.
Erdélyi Csilla énekesnő retro érzéseket hozott dalaival a
rendezvényünkre. Esti órákban tűzzsonglőrök ejtettek bennünket
ámulatba, melyet falusi bál követett.

Mindkét rendezvényünkön helyben készített ételeket is fogyasztottak a résztvevők. A szakácsoknak és a
segítőknek ezúttal is szeretnék köszönetet mondani.
Az elmúlt napokban beadásra került a Magyar Falu Program keretében két pályázat. Az egyik a temető
fejlesztéssel kapcsolatos. A másik a közterületek karbantartásához eszközbeszerzés.
Pályázatot nyertünk a Magyar Falu Program keretében sportpark létesítéséhez. Így a közeljövőben 5 db
szabadtéri testedző eszköz fog a játszótér területén felállításra kerülni.
Varga Éva polgármester
(Fotók: Lóki Károlyné)

Okorvölgy hírei
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Okorvölgy Község Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR – Szellemi
erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” projekt keretében május 25.-én
Egészség és sportnapot, augusztus 03.-án pedig Családi napot tartott.
Ezzel lezárult a "Humánreaktor " című projekt, melynek jóvoltából valósultak meg a rendezvényeink.

A közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldség szociális rászorultság alapján került kiosztásra.
Önkormányzatunk ismét részt vesz a szociális tűzifa programban.
Sportparkos pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezés mikor történik, arról sajnos
nincs róla tudomásunk,
Képviselői döntés értelmében pályázatot nyújtottunk be a" 'Magyar Falu" programban Falu busz és
Falugondnok támogatására.
Pozitív döntés esetén a falubusz és falugondnok nagyban megkönnyíti a településünk lakóinak
mindennapjait.
Majorosi Józsefné
(Fotók: Lóki Károlyné)
polgármester
Hetvehely Község Önkormányzata 2019.09.14.-én Egészség és sportnapot rendez. Minden érdeklődőt sok
szeretettel várunk!
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Lóki Károlyné közösségszervező

Mi történt az iskolában?
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Augusztus 14-19. Második alkalommal táboroztak 5. és 6. osztályosaink a Balatonon, ezúttal a Zánkai
Erzsébet táborban. A kalandok már a hosszú vasúti utazással Budapesten keresztül kezdődtek, amit
ingyen vehettek igénybe a gyerekek, és folytatódtak a gazdag programmal a táborban: interaktív kutyás
bemutató, vízi kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás, gólyalábas utcaszínház, lovas-íjász bemutató,
foci bajnokság, sportversenyek, koncertek és operaest, táncházak és buli, buli, buli… Csak kiszállni
lehetett a programokból, hisz a Balatonban lubickolást sem szerettük volna kihagyni. Köszönjük Balázs
Gábor apukának, hogy besegített Olívia és Mária néninek az utazásban.
Forrás: http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu/

Bajnoki mérkőzés I. forduló
Nagydobsza-Hetvehely
3-3 /0-3/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Kardos
Vincze, Till, Orsós R., Bogdán A.
Marik, Kempf
Gólszerző: Nagy, Kempf, Berkes M.

Bajnoki mérkőzés II. forduló
Hetvehely-Szentegát
4-2 /2-2/
Hetvehely:
Mihály
Nagy, Deverdics, Berkes M., Kardos
Vincze, Bogdán P., Kempf, Orsós R.
Marik, Bogdán A.
Gólszerző: Nagy /2/, Panek, Orsós R.

Csere: Mihály h. Gede, Deverdics h. Kiss,
Till h. Horváth I., Kempf h. Panek,
Bogdán A. h. Orsós Z.

Csere: Bogdán P. h. Orsós Z., Deverdics h.
Panek

Bajnoki mérkőzés III. forduló
Hobol-Hetvehely
3-1 /2-0/
Hetvehely:
Gede
Deverdics, Berkes M., Kardos, Vincze
Orsós R., Marik, Bogdán A., Panek
Orsós Z., Nagy
Gólszerző: Orsós R.

Forrás: https://baranya.mlsz.hu/

Csere: Gede h. Mihály
Rólunk szól – Hetvehely Község hírei VII. évfolyam 9. szám – 2019. szeptember
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528, Fax.: 73/578-529
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: szervezes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Lóki Károly alpolgármester
Szerkesztő: Lóki Károlyné
Megjelenik: havonta, 250 példányban
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