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Mindannyian hősök vagyunk!
Dosztojevszkij szerint könnyebb hősnek lenni egy másodpercig, egy óráig,
napig, mint néma heroizmussal viselni az emberre rótt felelősségteljes feladatok mindennapjait. Vállalva a szürke hétköznapok diktálta munkát, amelyért nem jár dicséret, amely munkának hősiességét alig veszik észre, amely
szinte senki érdeklődését nem kelti fel. Hősiesség megmaradni a súlyos terhekkel járó önfeláldozó munka mellett, amire a mindennapok hősei önmagukkal szerződtek, mert ez a természetük. Mindenki hős, aki nem hátrál
meg, aki saját létfenntartásán kívül másokért is képes tenni valamit.
A vírus okozta félelem, a bizonytalanság során itt, a településünkön is,
MI MINDANNYIAN HŐSÖK VAGYUNK!
Azok az emberek, akik nem csak magukért, hanem másokért tesznek, és tenni akarnak, s akiktől távol áll a magamutogatás, az öntömjénezés, akik megérdemlik, hogy akár egy rövidke időre is, figyeljünk rájuk, megadjuk a nekik járó tiszteletet, kimutassuk a hálánkat és elismerésünket:
MINDENKI HŐS, AKI NEM HÁTRÁL MEG
Sok ezer hétköznapi hőst szülnek a mindennapok. Tűzoltók, rendőrök, mentőalakulatok, tanárok, önkéntesek, orvosok, átlagpolgárok, akik igazi hőstetteket hajtanak végre, mert gyakorta az életüket kockáztatják mások életéért,
de hős akárkiből lehet. Még abból is, aki megnyugtat egy kisgyereket csupán azzal, hogy a vállára terít egy kabátot, és tudatja vele, hogy a világnak
még nincs vége.
Hősök az egészségügyben, a szociális szférában, a konyhán dolgozók, hősök
a gyerekek, akik otthon is teszik a dolgukat, hősök a szülők, akik ott állnak
mellettük, hősök az óvodai és iskola pedagógusok és dolgozók, hősök, akik
maszkokat varrnak, hősök, akik mindennap szolgálják a falut, gyógyszert
hoz, ügyeket intéz, a háttérben, észrevétlenül végzi a dolgát, hősök, akik
mindennap elmennek dolgozni kockáztatva saját és családja egészségét, hősök, akik otthon maradnak… Azt hiszem, mindenki tudná folytatni a sort...
Kis, hétköznapi hősök vagyunk, akik bátor tetteket viszünk véghez titánokhoz méltó erőkifejtéssel, csendben.
Erős Andrea
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Készül a költségvetés:
Készül a település 2020. évi költségvetése, mely minimális fejlesztéseket tartalmaz.
Többnyire a 2019. évben elnyert pályázatok kivitelezése valósul meg, illetve az idei
év NYMTIT támogatása, beépül az intézmények normatíváinak kiegészítésére.
Új szabályok alapján kell felépíteni a 2020. év közfoglalkoztatási programot. Csak
korlátozott létszám foglalkoztatható, mely 9 főt jelent. A 25 év alattiakat és szakképzetteket a rendszerbe nem engedélyezi beépíteni.
Koronavírus:
Az önkormányzatok számára nagy kihívást
jelent a koronavírus elleni harc. Ebben a
harcban nagy segítségünkre van a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája Intézmény. Ebből az intézményből van
biztosítva a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és megoldják a kiszállítást. Beszerezték az egyszer használatos éthordóedényeket. A szervezésükben varrják az önkéntesek a szájmaszkokat, és osztják ki település családjainak.
Magyar Falu Program Önkormányzati út és hídépítés, felújítás
pályázat:
Képviselő-testületi döntés alapján
készül a belterületi útkarbantartási
pályázat, melyben felújításra kerülhetnek az utcáink.
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Unser schwäbisches Dorf– schwäbisches
Herz
A Hetvehelyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

„A hagyományt
nem ápolni kell,
hisz nem beteg.
Nem őrizni kell,
mert nem rab.
Hagyományaink
csak akkor
maradhatnak

A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott négy pályázatunk
elbírálása megtörtént, háromról már értesítést is kaptunk. Nagyon büszkék vagyunk az eredményre:
a 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: 340000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk,
a NEMZ-KUL-20-1035 pályázati azonosítószámú, Út menti keresztek újraéledése Hetvehelyen: 500000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk,
a NEMZ-KUL-20-1037 pályázati azonosítószámú, "Unser
schwäbisches Dorf-schwäbisches Herz" honlap létrehozása Hetvehelyen pályázat még elbírálás alatt áll,
a NEMZ-KUL-20-1038 pályázati azonosítószámú,
I.
Disznóvágás és rétesfesztivál Hetvehelyen: 200000 Ft vissza
nem térítendő támogatást kapunk.

meg, ha megéljük
őket!”
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A Hetvehelyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

Március végén élelmiszer és fertőtlenítőcsomagokat osztottunk szét a településen élő
romák között. Fontosnak tartottuk, hogy így is segítsük a nehéz körülmények között
élőket. A csomagokat a Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásából tudtuk megvásárolni.
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Gyászhírek

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Mikoly József
okorvölgyi lakos
hosszantartó súlyos betegségben elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Csonka Lajos
hetvehelyi lakos
hosszantartó súlyos betegségben elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Glück Vilmos
volt hetvehelyi lakos, a hetvehelyi zenekar tagja
elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Vági György
volt pécsi lakos, a hetvehelyi zenekar tagja
elhunyt.
A gyászoló család
Oldal 5
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Óvodánk hírei
Nagy öröm érte óvodánkat: végre megérkezett az új
csoportszobai bútor!
Intézményünk dolgozói és családtagjai szabadidejüket
nem sajnálva február 16-án, vasárnap kipakolták a régi
szekrénysort, valamint átrendezték a csoportszobát. A
gyermekeket így a következő hét elején immár megújult teremben vártuk. A szekrénysort a Rádió 1 által
ajándékozott összegből finanszíroztuk. Ebből a keretből
maradt még egy kis pénzünk, így a gyermekeinkkel ősszel
Erdei Óvodai foglalkozásokon is részt vehetünk majd.

2020. február 14-én farsangi mulatság volt az óvodában! Minden gyermek jelmezben érkezett és vidám,
mókás délelőttöt töltöttünk együtt,
sok zenével, tánccal, játékos vetélkedőkkel. Idén lehetőségünk nyílt
két dombóvári kozmetikus felajánlása által ingyenes arcfestésre, mely
nagy sikert aratott a gyermekek körében. Ezzel is fokoztuk a fergeteges farsangi hangulatot. A szülők
gyümölccsel, rágcsálnivalóval, innivalókkal járultak hozzá a télűző mulatozáshoz. Köszönet érte!
Február 20-án vendég fellépőnk
volt: Figura Ede bácsi! Interaktív
zenés gyermekműsort adott elő a
gyermekek bevonásával, amit ovisaink nagyon élveztek.

Oldal 6

I. évfolyam, 3-4. szám

Iskolánk hírei
Március 7. Három tanulónk is országos döntőben!!! Baranya- és Somogy megye német nemzetiségi általános iskolásainak legjobbjai idén Sásdon mérték össze
tudásukat német szép kiejtésben. Iskolánkat 10 tanuló képviselte hosszú felkészülés után dicséretesen: Bartics Lotti,
Maráth Gréta 1. osztályos, Orsós Mónika, Imrő Boglárka
4. osztályos, Bartics Noémi 5. osztályos, Ivusza Bianka,
Báthory Sára 6. osztályos, Kocsis Jázmin Antónia 7. osztályos és
Gurmai Regina, Péter Barnabás 8. osztályos. Gurmai Regina 5., Kocsis
Jázmin Antónia 3., Péter Barnabás 1. helyen végzett. Ezzel a budapesti
országos döntőben szereplés jogát is kivívták. Mindnyájukra nagyon
büszkék vagyunk!
Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első osztályos gyerekek szüleit
2020. március 10- én 16:00-kor az iskolánkban tartandó tájékoztatónkra.
Témák:
Az iskola intézményvezetőjének tájékoztatója az intézmény pedagógiai munkájáról

A leendő elsős tanító bemutatkozása

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatos tájékoztató, ahol az oktatás megszervezését vállaló egyházak képviselői adnak tájékoztatást a szülők számára
Sok szeretettel várjuk minden leendő első osztályos tanuló szüleit!


HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ NAP
A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, 182/A. § (1) bek.: "Az állami általános iskolában
az iskola igazgatója kijelöli azt az időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban
meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan
oktatást milyen módon szervezi meg."
Intézményünkben a tájékoztató nap időpontja: 2020. március 10. 16:00 Helye: Hetvehelyi Általános Iskola, 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 30.
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Iskolánk hírei

Március 13. Iskolánkban hagyományosan a Március 15-ei Nemzeti Ünnep-el kapcsolatos
megemlékezés megszervezése és lebonyolítása a mindenkori negyedik évfolyamosok megtisztelő feladata, akik már hetek óta ünnepi műsorral készültek. A koronavírus-járvány
megelőzésével kapcsolatos országos rendelkezéseket figyelembe véve idén ünnepi műsorukat nem iskolai szinten, hanem többször, kisebb csoportok előtt adták elő. Mélyen megható,
nemzeti identitást érzékenyítő műsoruk ezekben a nagyon kicsi, családi közösségekben előadva tán még hatásosabbak voltak. Köszönjük felkészülésüket és gyors alkalmazkodóképességüket a váratlan helyzethez.

Tisztelt Szülők!
A koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport állt fel, az oktatási munkacsoport első javaslata nyomán hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.
Március 16-tól, azaz hétfőtől határozatlan ideig új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek
nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. Módszertani ajánlásokat tett közzé a számunkra az oktatási államtitkár.
Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell
menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel.
Kérem, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. A fiatalokat nem veszélyezteti a
koronavírus-járvány. Szüleik, nagyszüleik viszont komoly bajba, akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek. "Vigyázzunk szüleinkre, vigyázzunk nagyszüleinkre, vigyázzunk egymásra" - fogalmazott a kormányfő.
Addig is kérek mindenkit, hogy nyugtassuk meg egymást, ne pánikoljunk, segítsük egymást, a környezetünkben élőket, felelősségteljes döntésekkel járuljunk hozzá, hogy a helyzet a lehető legjobban és leggyorsabban megoldódhasson!

Kérem, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, és kísérje
a www.koronavirus.gov.hu oldalt a legfrissebb, hiteles információkért.

figyelemmel

Ehhez mindannyiunkra szükség van!
Kérem, hogy vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, idős hozzátartozóinkra!
Oldal 8
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Hátrahagyott oldal…
„WE” versei
Évszakok
Váratlanul betoppant
a Tavasz kis kertünkbe.
A kertkapun nem kopogott,
hisz tudja, már vártuk ide.

Álláspontok
Amit megtanítunk az a Mi felelősségünk a jövő felé.
És ez Ma elsősorban a „Tanárok dolga”.
„A tudás hatalom” – remélem az is marad!
Szeretném ha –nemcsak a pénz szaga jutna el
utódaink tudatáig.

Az itt megjelent írások

egészét vagy részletét
tilos az írók
beleegyezése nélkül
felhasználni. Az írások

Dölyfös bírák

szerzői jeligések, az

Dölyfös bírák, nem ragadtatok le Werbőczy-nél a törvényhozásban!
Én azt látom mint laikus – senki -, hogy Isteni színjátékot” teremtetek
ítélkezéseitek köré.
Ezzel csak elmélyítitek az átlag emberben keletkezett azon nézetét,
hogy már megint ördögi módon alkalmazzák velünk szemben az „oszd
meg, és uralkodj” elvét.

eredeti szerző neve a
szerkesztőségben
megtalálható!

Képzavar
Mit szóltok hozzá?
ti! – átlag madarak;

Mit gondoltok?
ti! – átlag madarak;

Volt már Kabos verebünk
ki egyben színész is.
Van már Erdei madarunk
ki egyben bokszoló is.

Lesz még; Béke madarunk
ki leszáll a földön is?
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NYMTIT települési
gyorsinformációk
2020. február– március
Bakonya:
Február 22.-én a faluházban farsangi mulattság volt.
Március 7-én volt egy fergeteges nőnapi bálunk, Kovács Győző zenélt,
cheapendale fiú vetkőzött, több mint 100 fő volt a rendezvényen.
Március 15. –én ’48-’49-es Szabadságharc emlékére koszorúzás lesz a
településen.
Március 28.-án szombaton Bakonyai talentumok kiállítása nyílik a Pajtaszállóban.
A járvány a gazdasági programunkat és terveinket teljesen átírja. Élelmiszersegélyek és egyéb esetlegesen emelkedő támogatások miatt költségvetésünket felül kell vizsgálnunk. Minden rászorulónak segítünk.
A Kővágószőlősi Általános Iskola konyhájából ebéd menüt szállítunk
óvodásainknak, iskolásainknak és aki igényli.
A BAMM= Bakonya Mindenkié Mozgalom csoport támogatásával bevásárolunk és gyógyszertárba járunk idősebb lakóinknak.
A közmunkaprogramban az idei szezonban 6 főt tudunk foglalkoztatni.
Az esetleges gazdasági szükségesség esetére nagyobb számban fogunk
alapzöldségeket termelni.
A konyhakerti és kisállattartási földprogram pályázati lehetőséggel is arra
ösztönözzük lakosainkat, hogy térjenek rá a falusi gazdálkodó életmódra.
Boda:
Február 22.-én a bodai faluházban József Attila emlékest volt. A költő életét, verseit a Budapesti József Attila Emlékmúzeum munkatársai mutatták be a megjelent közönségnek.
Közmunka program keretein belül elkészült a temető és a bodai park fáinak metszése, gallyazása, tisztítása.
Február 19.-én Bodán tartotta az RHK Kft. a szokásos negyedéves tájékoztatóját, a kutatásban érintett települések polgármesterei részére.
Élő közvetítés keretében a helyi kábeltelevíziós csatornán tájékoztatta a lakókat Kovács Győző polgármester a járvánnyal kapcsolatos eddig tett helyi intézkedésekről illetve a kormány által meghozott szabályokról. Az élő adás a bodai honlapon is folyamatosan látható.
Helyben történő mosható szájmaszkok varrásához adott anyagot az önkormányzat, melyeket önkéntes segítők varrnak. Elkészülte után helyben kiosztásra kerülnek a maszkok. Mivel a mennyiség nem elég mindenki számára, ezért az önkormányzat célzottan fogja kiadni azokat.

Bükkösd:
Eredményesen végigvittük a szociális tűzifa programot. 100 m3 feletti mennyiséget tudtunk az idei évben
szétosztani .
Túl vagyunk a költségvetési időszakon. Egy stabil, kiszámítható költségvetést tudtunk megalkotni, köszönhetően az NYMTIT támogatásának is.
Intézményeink és különböző szervezeteink sikeres farsangi rendezvényeket szerveztek.
Önkormányzati apparátusunk átalakult, sikeres pályáztatás után új aljegyző és pénzügyi vezető munkája
segíti a további feladatellátást.
A település a 2020-as évre beadott pályázatai ez idáig nem kaptak pozitív elbírálást, a folyamatban lévőkkel
viszont így is jelentős feladat hárul az önkormányzatunkra, igyekszünk ezeknek maradéktalanul megfelelni.
A közmunka program jelentős megváltozásával szembesülve ( más településekhez hasonlóan ) mi is igyekszünk a lecsökkent támogatható létszám ellenére egy hatékony, a településen szükséges feladatok elvégzésére alkalmas kis csapattal újraindítani a közmunka programot.
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NYMTIT települési
gyorsinformációk
2020. február- március
Bükkösd:
Megkezdődött a Szentdomján település részen az elektromos hálózat
fejlesztése.
Közmeghallgatás a Bükkösd-1 bánya MÜT módosa okán.
Nőnapi rendezvények települési szervezetekkel közösen.
Március 15-ei megemlékezés a vészhelyzet kialakulása miatt kicsit
csak jelképesen.
A kialakult helyzet miatt az iskola, és az óvoda bezárásra került.
Az közétkeztetést átszerveztük, ebben mostantól Helesfának is segítünk.
Az időseb korosztály azon részének aki igényli és nem tudja családi
segítséggel megoldani a napi élelmiszer és gyógyszer beszerzésének megszervezése is megtörtént.
Aktív lakossági segítséggel többször használatos szájmaszkok készülnek, a veszélyeztetett korban lévők
számára mindenképp, természetesen a fölött is ha a kapacitás megengedi.
Különböző védő eszközök és fertőtlenítő anyagok kerültek beszerzésre, amik az önkormányzat feladat
ellátásához később szükségesek lehetnek.
Cserdi:
Ösztöndíj támogatásban részesülnek a település középiskolás diákjai a testület döntése alapján.
Befejeződött az önkormányzati épületek előtti parkolók kialakítása, felújítása.
Elkezdődött az orvosi rendelő, és a rendezvényterem felújítása.
Bölcsőde tervek elkészültek, az idei évben elkezdődik a kivitelezés.
Koronavírus miatt az Ikszt házban 3 db új lap top üzemeltünk be a gyereknek!
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a családokat segíteni tudjuk! Mindenben!
A lehetőségekhez mérten folytatjuk a Polgármesteri hivatal, és az Orvosi rendelő felújítását.
Cserkút:
Februárban folytatódott a temető felújítása a Magyar Falu Program keretein belül. A járda már teljesen
elkészült.
Munkába állt új közösségszervezőnk Maticsné Darvas Nikoletta.
Teljes az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Cserkúti Kirendeltségének létszáma, és megújult környezetben várják az ügyfeleket.
Március 15-én Nemzeti Ünnepünkön közösen koszorúztunk a cserkúti egyesületekkel.
Végre teljes az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Cserkúti Kirendeltségének létszáma, csatlakozott
csapatunkhoz dr. Csernyánszki Gábor aljegyző Úr is.
Sajnos a március hónap további része a koronavírus járvány miatti védekezés jegyében telt el. Folyamatos az egyéni védőeszközök, fertőtlenítők beszerzése, illetve kiemelt figyelmet fordítunk időseink ellátására, melyben a helyi Polgárőr Egyesület segítségét is igénybe tudjuk venni szükség esetén.
Dinnyeberki:
TOP 5.3.1 projekt keretében Hagyományőrző sütés programunk február 14-én került megrendezésre,
fánkot és pogácsát sütöttünk.
2020. év márciusban induló hosszú távú közmunka programunkat 3 fővel indítjuk.
TOP 5.3.1 projekt keretében folytatódik márciusi hónapban is Hagyományőrző sütő programunk, rétest
sütünk.
Nőnapi köszöntésünk március hónapban lesz a testület férfi tagjai egy szál virágot adnak át. A hosszú
távú programunkat 3 fővel tudtuk elindítani.
A lakosság megsegítése érdekében az Önkormányzat kenyeret és zöldséget vásárolt, mely kiosztásra került.
Völgyünk Hangja
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Helesfa:
Február 11-én a képviselő-testület elfogadta a 2020. évi költségvetést.
Csapatunk részt vett Kővágószőlősön megrendezett kolbásztöltő
versenyen, ahol "fogópálinka" kategóriában ezüst érmet szereztünk.
22-én tartottuk a télűző farsangi mulatságot a gyerekeknek, volt
jelmezes felvonulás, sok vidám játék, farsangi fánk és kiszebábu
égetés.
Március 1-jén megkezdődött az idei közfoglalkoztatási program, melyben 3 főt tud az önkormányzat foglalkoztatni.
Megkezdődött egy közösségi tér kialakítása - kemencével és főzőhellyel.
Március elején vacsorával és virággal köszöntöttük a település női lakóit.
Hetvehely:
Készül a település 2020. évi költségvetése, mely minimális fejlesztéseket tartalmaz. Többnyire a 2019. évben elnyert pályázatok kivitelezése valósul meg, illetve az idei év NYMTIT támogatása, beépül az intézmények normatíváinak kiegészítésére.
Új szabályok alapján kell felépíteni a 2020. év közfoglalkoztatási programot. Csak korlátozott létszám foglalkoztatható, mely 9 főt jelent. A 25 év alattiakat és szakképzetteket a rendszerbe nem engedélyezi beépíteni.
Az önkormányzatok számára nagy kihívást jelent a koronavírus elleni harc. Ebben a harcban
nagy segítségünkre van a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája Intézmény.
Ebből az intézményből van biztosítva a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és megoldják
a kiszállítást. Beszerezték az egyszer használatos éthordóedényeket. A szervezésükben varrják az önkéntesek a szájmaszkokat, és osztják ki település családjainak.
Képviselő-testületi döntés alapján készül a belterületi útkarbantartási pályázat, melyben felújításra kerülhetnek az utcáink.

Ibafa:
A közmunka programban jelenleg a tavasz mezőgazdasági munkák indításához szükséges kézi szerszámok és munka gépek karbantartása folyik.
Február 13-án a képviselő testület elfogadta az önkormányzat 2020 évi költségvetését.
A március elején induló közmunka programban 13 fő foglalkoztatására pályázott az önkormányzat. A
munkaügyi hivatal a program költségeit 90% mértékben támogatja.
Március 6-án a kultúrházban megtartottuk a hagyományos nőnapi programunkat. Az önkormányzat vacsorával kedveskedett a falubeli lányoknak, asszonyoknak. A vacsorát hajnalig tartó bál követte.
Magyarország kormánya által hozott, 03.11-én 15 órakor életbe lépett veszély helyzettel kapcsolatos
szabályokról, valamint az ezzel összefüggésbe hozott önkormányzati intézkedésekről szóró lapon tájékoztattuk a lakosságot, így többek között bezártuk a könyvtárat a játszóteret és a pipamúzeumot. Az önkormányzati hivatalban pedig korlátozásra került a személyes ügyfélfogadás.
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Kővágótöttös:
Belsőséges hangulatú könyv bemutatót tartott az Önkormányzat meghívására Dénes Anett a "Hozzánk tartozó" című könyve kapcsán
2020.02.06-án.
Február 13-án részt vettünk az NMI Görcsönyben tartott szakmai
napján, ahol hasznos információhoz jutottunk a közművelődési feladatainak ellátásához.
Kővágószőlősi Zsongorkő Baráti Klub és a Kővágószőlősi Önkormányzat meghívására a képviselő testület részt vett az V. Kolbásztöltő versenyen, ahol kolbásztöltésben az I. helyezést és kupát, fogópálinka versenyben pedig egy ezüst
és egy arany minősítést hozott el csapatunk. Kiváló hangulatú napot töltöttünk el a környező települések, önkormányzatok csapataival.
Február 19-én polgármester asszonyunk részt vett az RHK Kft. első negyed éves tájékoztatóján, ahol a
2020. várható kutatásairól, rendezvényeiről esett szó.
Megtörtént a következő közmunkaprogram tervezése Községünk a következő egy éves időtartamra 5
főt foglalkoztathat hosszú távú közmunkában.
Február 27-én a polgármester asszony Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk meghívására az ismét
induló "Magyar Falu Program" -al kapcsolatos tájékoztatón vett részt Baksán.
A Falufejlesztő egyesület 02.06-án megtartotta közgyűlését, ahol az előző év beszámolója mellett a
2020. év programjait is elfogadtál a tagok, az Önkormányzattal és a RNÖ- vel is meg kötötték az
Együttműködési Megállapodást.
Első programként február 22-én "Retro" farsangot rendeztek, ahol a tagok egy része jelmezben búcsúztatta a telet.
A RNŐ február 8-án farsangi bált tartott, melyen a környék település lakói is szép számmal részt vettek. A Gyerekeknek a Falufejlesztő Egyesület és az Önkormányzat támogatásával 22 -én délután rendeztek álarcos bált, ahol a gyermekek jelmezeikkel a szülők, nagyszülők sütemény felajánlásaikkal
tettek ki magukért a jó hangulatú programon.
Március 15-én a Falufejlesztő Egyesület fáklyás megemlékezést tartott a Nemzeti Ünnep tiszteletére.
Polgármester asszony aláírta a 2020. évre szóló Nymtit-el kötött alszerződést a támogatásra vonatkozólag, amely pár napon belül megérkezett a település számlaszámára.
A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel követtük a kormány utasításait az egészség megőrzése
és a vírus fertőzés megelőzése, lassítása érdekében. Különösen figyelve a védett korban lévőkre, ebéd
lehetőséget és védő maszkot biztosítva számukra az igények szerint. A település közterületein, játszótér, buszmegálló, bolt környezetében fertőtlenítő permetezést végzünk folyamatosan. Eddig a településen sem vírus fertőzött, sem hatósági karantén alatt lévő személy nincs.
A képviselő testület telefon, emailban történt megbeszélése és egyetértése alapján határozatokat fogadott el, a templom harangjának javításához 200 000.- Ft támogatást nyújt, az adományok kiegészítéséhez, így összejött az árajánlatban szereplő javítási költség.
A testület döntött még Kővágótöttös állandó lakosainak egyszeri 5000.- Ft/ fő kifizetéséről, valamint a
70 év feletti egyedül élők, rászoruló nagycsaládosok, valamint a megállapított hátrányos helyzetűek
részére történő "Húsvéti" csomagok kiosztásáról, melyet egy helyi termelőtől szerez be az önkormányzat.
A RNÖ is élelmiszer csomag kiosztását tervezi a következő hónapban a rászoruló állandó lakosú, és
életvitelszerűen itt élő családoknak.
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Kővágószőlős:
Február 15.-én Kővágószőlős Önkormányzata és a
Zsongorkő Baráti Kör közösen rendezte meg az V. Kolbásztöltő és Fogópálinka Versenyt. A megmérettetésben a legjobb kolbászért járó első helyezést Kővágótöttös Önkormányzatának csapata vehette át. A pálinkák sorában a bírák
értékelése alapján a Kővágószőlősi Nyugdíjas Klub fogópálinkája bizonyult a legjobbnak. A vetélkedőre a helyi civil
szervezetek és az iskola csapatai mellett meghívást kaptak az NYMTIT tagtelepüléseinek önkormányzatai is.
Február 19.-én részt vettünk Bodán az RHK Kft 2020. évi első negyedéves kommunikációs tájékoztatóján.
A februárban az önkormányzat több farsangi meghívásnak is eleget tett, meglátogattuk
az óvodai, iskolai jelmezeseket. A Buzás Andor Művelődési Házban 22.-én Nyugdíjas
Klub által téltemető mulatságra a polgármester, képviselők, intézmény vezetők, civil
szervezetek is a meghívottak között szerepeltek.
A februári képviselő-testületi üléseinken a 2020-as évi költségvetés és a civil szervezetek támogatásainak döntése, elfogadása volt a fő feladat.
A közmunka program 2020-2021 évben ismét nagy változáson megy keresztül. Településünknek 5 fő foglalkoztatására lesz lehetősége elsősorban településkarbantartászöldterület kezelésre. Az állami támogatás mértéke 70%, a maradék 30%-ot az önkormányzatnak kell a foglalkoztatottak béréhez hozzátenni. A hivatalban zajlik a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítése.
Március 13-án az önkormányzat nevében Sándor Tibor polgármester koszorút helyezett el a Hősök terén a Hősi emlékműnél. Az idei évben a járványveszély miatt nem
volt lehetőség a közös megemlékezésre, iskolásaink tanóra keretében szűk körben tartották meg ünnepi műsorukat. Óvodásaink saját készítésű zászlóikat helyezték el az
Hősök emlékművénél.
Aláírásra került március 17-én az NYMTIT támogatási alszerződés Bodán.
A kialakult járványügyi helyzet szükségessé tette, hogy 3 tagú munkacsoportot hozzunk létre, evvel egyidejűleg Varga Balázs képviselő alpolgármesterré kinevezéséről is
döntöttünk március 20-án.
Elkészült az óvodaudvarhoz a feljáró, a beruházás önkormányzati pénzből valósult
meg.
Zajlik a bölcsőde pályázat dokumentumainak előkészítése.
Folytatódik a Hosszú távú közmunka program. A 2020.03.01-2021.02.28. közötti időszakban önkormányzatunk 5 főt foglalkoztathat, elsősorban zöldterület kezelés, parlagfű irtás és település karbantartás a feladatuk. A kialakult járványügyi helyzetben a közterületi padok, korlátok és buszmegállók folyamatos fertőtlenítését is a közfoglalkoztatottak végzik.

Folyamatosan végezzük a karanténoltak, és a 65 év felettiek segítését, ellátását.
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Kisszöglet

Bajnoki mérkőzés 2020. 03. 08.
XV. forduló
Szentegát- Hetvehely
3-2
Hetvehely
Varga J.,
Vinzce Zs., Bogdán V., Marik J., Bogdán A.,
Orsós R., Till L., Pásztory K., Deverdics M.,
Nagy B., Bogdán P.,
Csere: Berkes M., Nagy B.
Gólszerzők: Bogdán P., Nagy B., Deverdics M.

Berkes Mihály játékosedző: Nehéz mérkőzés volt, fordított helyzetből nyertünk.

A 2019-2020-as szezon tavaszi fordulóit a koronavírus– járvány miatt a Magyar Labdarúgó
Szövetség törölte.

Nagyon várjuk már a következő meccseket, reméljük, mihamarabb lesznek megrendezve!
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K ÖZSÉG
Ö NKORMÁNYZATA

Postabontó...

7681 Hetvehely, Rákóczi
u. 36.

Köszönjük visszajelzéseiket az előző számokról!

Felelős kiadó:
Pásztory Csongor
alpolgármester
Szerkesztő: Erős Andrea
Telefonszám: 06-73/578-528
Faxszám: 06-73/578-529
Mobilszám: 0630/9413111
E-mail cím:
iskolahetvehely@gmail.com

Megjelenik: havonta
250 példányban
Lapzárta minden
hónap
5. napján

Örülünk, hogy sokaknak elnyerte tetszését az „új
köntös”. Segítő észrevételeik alapján változtattunk a
betűméreten, hogy még élvezhetőbbé váljon újságunk! A rendkívüli helyzetre tekintettel fontosnak
tartottuk egy különszámban összefoglalni a koronavírusról való tudnivalókat, tájékoztatásokat.

Kérjük, hogy pozitív hozzászólásokkal is erősítsenek meg minket, a településünket!
Továbbra is várjuk levelüket, észrevételeiket, pozitív
megerősítéseiket a megadott elérhetőségeken!
Formáljuk együtt a településünket, a jelenünket!

