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Hetvehely önkormányzati hírek
A településünkön élők kérésére újra indul a helyi újság, melyben újra megírom az
önkormányzati híreket. Minden információt, ami a településen élőket foglalkoztatja,
illetve ami a Képviselő-testületi ülésen elhangzik.
Amennyiben bárki szeretne írni az újságban, természetesen megteheti. Az újság
továbbra sem politikai üzenetek színtere, ezért kérek minden olvasót, illetve
cikkírókat, hogy a településünkön történő eseményekre korlátozódjon a téma. A
negatív eseményeket is megfogalmazhatják, mert ez is része az életünknek, de
legyünk mértéktartóak.
Az elmúlt év vegyes érzelmeket váltott ki bennem és sok emberben, akik a
településünkön élnek.
Több olyan előre nem várt esemény történt, amivel együtt kell élnünk, ami
befolyásolja az életünket. Megjelent a pandémia, amit az intézményeink és a családok
jól kezeltek. Senki sem került kórházba, aminek örülhetünk.
Kérek mindenkit vigyázzanak magukra és egymásra!
Több olyan kedvezőtlen döntés született a Képviselő-testület részéről, amire nincs
magyarázatom.
Kezdődött a Mecseki Ércbányászati Vállalattal a kapcsolatom által megépített
halastó (87 millió Ft könyvi értéken), ami a településünknek szinte ingyen volt. Az
önkormányzat és a Horgászegyesület között megkötött szerződés 15 év után lejárt, és
az új szerződést a polgármester komoly feltételekkel hosszabbította volna meg. Ez
vitát váltott ki a polgármester és három új képviselő között. Az eredeti
hárommegoldási javaslatomból az a megoldás lett elfogadva, hogy a tó évi 1.000.000
Ft-ért bérbe lett adva 5 évre, aminek bevételét a településünkre fordíthatjuk. Ennek
összege 5.000.000 Ft/ 5 éves ciklus.
Vitát váltott ki, hogy a képviselők közül három fő nem szerette volna felújítani a
kultúrházat, amire a polgármester 15 millió Ft-os pályázati forrás megszerzését
ígérte. Helyette 5 millió Ft-ért köztéri játszótérre szerettek volna pályázni. Ez azért
nem ment volna, mert előtte évben nyert a település 5 millió Ft összeget óvodai
játszótérre. A polgármester elmondta, hogy a pályázatok egy rendszerbe vannak
sorolva, nem célszerű benyújtani a pályázatot, mert el lesz utasítva. Megértem, hogy
az új képviselők szeretnének egyszerre több dolgot megoldani, de a rutin nem náluk
van.
Kedvezőtlen helyzetet teremtett a Képviselő-testület folyamatos írogatása az
online-n keresztül, amit az intézmény vezetője felé küldött. A Szociális Központ 12
éve működött és látta el Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin településen élő idősebb
nemzedéket. Az idősek fogalmazták meg, hogy nekik az intézmény jelenlegi
dolgozóival van kapcsolatuk és nem a hetvehelyi képviselőkkel. A viták addig
mentek, hogy azt a kijelentést tette az egyik képviselő, hogy illegális kereskedelmi
tevékenységet folytat az intézmény, mert az ellátottak részére beszerzi a kenyeret
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onnan, ahonnan a konyha. A beszerzés és házhoz szállítása kötelező feladata az
intézménynek. Az, hogy honnan szerzik be, az az intézmény ügye és nem a
képviselőké. A kenyér útját szállítólevéllel igazolták, tehát nem illegális beszerzés
történt. A képviselők nem szakemberek. Nekik egy feladatuk lett volna, hogy minél
kedvezőbb körülményeket teremtsenek az idősek számára. Nem ez történt, ezért az
intézmény vezetője és két dolgozója felmondott. Nem látták értelmét olyan
emberekkel vitát folytatni, akik csak vádaskodni tudnak a segítés helyett.
További vitát eredményezett, hogy az intézményvezető mint szociális tanári
végzettséggel is rendelkező a közfoglalkoztatottak részere szervezhetett volna
szociális segítő képzést, melyre az oktatásban részvevők havi 56.000 Ft összeget
kaptak volna, valamint az önkormányzat terembérletre kapott volna 780.000 Ft
összeget. A képviselő, aki egyébként az oktatásban dolgozik ellenezte azzal az
indokkal, hogy a résztvevők tönkre teszik az épületet. Erre nem lehet szavakat találni.
Folytathatnám a negatív döntések sorolását amire a válaszom, hogy a Képviselőtestület tagjai közül az öt főből három fő döntéseivel, már visszafordíthatatlan
helyzetet teremtett.
Az év utolsó napjaiban a hivatalvezető kezdeményezésére volt egy találkozója a
Képviselő-testületnek, ahol a hivatalvezető felhívta a figyelmet, hogy a kialakult
helyzet tarthatatlan. A képviselő-testületnek a falu lakóiért kell, hogy dolgozzanak és
nem egymás ellen. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt 30 évben nem volt
ilyenhez hasonló helyzet. Neki van egy kialakult és jól bevált gyakorlata, amiről nem
mond le. A Képviselő-testületnek nem írogatni kell, hanem ha bárkinek közlendője
van az keressen a hivatalban, ahol személyesen lehet találkozni. A hivatal mindenki
számára nyitva áll, különösen a képviselő számára. Az alpolgármester az elmúlt
évben egyetlen alkalommal sem kereste a polgármestert annak ellenére sem, hogy a
feladatai között első helyen szerepel a polgármester munkájának segítése. A
polgármester az aláírásával felel mindenért, amíg a Képviselő-testület a döntésének
következményeit az újabb választással erősítheti meg, vagy nem.
A polgármester elmondta, hogy a döntési folyamat első lépcsője a kiszámítható
döntések előkészítése, mely a hivatal és alpolgármester, valamint a polgármester
feladata.
Remélhetőleg mindenki tanult az elmúlt év hibáiból, és elindul a munka a
településért, mert mi azért lettünk megválasztva! Ha új esztendőt kezdünk,
mindenkinek vannak kívánságai.
Nekem mindig is a településem volt a fontos, melyben élőknek szívből jövő
egészséget, sikert és boldogságot kívánok! Legyen bőség az asztalukon, és legyen
dagadt a pénztárcájuk! Boldog új évet!
Wágner Antal
polgármester
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NYMTIT Hírek
A társulás az év utolsó napjaiban Bodán tartotta online módon a települések
számára kötelező feladatából a közmeghallgatást.
Ez a feladat eltért az eddigi gyakorlattól, amiben a technika jól vizsgázott. A
vészhelyzet alakította a jelenlegi helyzetet, melyben Dr Kereki Ferenc egy előzetesen
rögzített előadásban számolt be a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft által
üzemeltetett kutatási programról, valamint a Kft által működtetett létesítményekről.
A Nyugat-Mecsekben folyó nagy aktivitású és hosszabb élettartamú radioaktív
hulladék, valamint a kiégett fűtőelemek elhelyezését szolgáló kutatási programról
Molnár Péter számolt be, az RHK Kft Kutatási Osztályának vezetője.
A polgármesterek megismerhették a közeljövő feladatait, a (BAF-3,BAF-4,BAF3A) kutatófúrások terveit, valamint a 3D reflexiós szeizmikus mérések kivitelezését,
mely 49 Km2 területen vizsgálandó Cserdi-Bükkösd- Boda térségében.
Aktualizálni kell a 2000-ben készített országos szűrést a tároló befogadására
potenciálisan alkalmas formációkról. Indokolt társadalmi-gazdasági szempontokat is
figyelembe venni, mivel 20 év telt a 2000-res szűrés óta.
Az előadásokat követően lehetőség volt kérdések feltevésére.
A rendezvény zárásaként Sándor Tibor Kővágószőlős község polgármestere
köszöntötte Kovács Győző Boda polgármesterét, valamint Wágner Antal Hetvehely
polgármesterét, akiknek a társulás nevében elismerő oklevelet adott át, az
önkormányzatiságban eltöltött harmincéves szolgálatuk elismeréseként.
Meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg segítséget kaptunk a
kutatási programnak köszönhetően. Mivel egyik alapítói voltunk az Nymtit-nek, a
kezdetektől vettünk részt a programban, és kaptuk a támogatást. A szennyvízhálózat
építésében, a családok önrésze helyett több tízmillió Ft támogatással járult hozzá az
akkori Atomerőmű, a Duna-Mecsek Alapítványán keresztül, de mondhatnám az
iskola fenntartására fordított támogatást is, mely nélkül az alacsony gyermeklétszám
miatt, az iskolát nem tudtuk volna megtartani.
Ahogy közeleg a 2022-es parlamenti választás, egyre nagyobb támadás fogja
érni a kutatási programot, mert jól hangzik egy jelölt részéről, hogy zöld programban
kell gondolkozni. A feladat kötelező, hiszen a nagy aktivitású kiégett fűtőelem a
mindennapjainkban már jelen van. A szerepünket nem lenne szabad elveszíteni!
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2020. november 27. napján újra megrendezésre került a Nils Bhor verseny 7-8.
osztályosok számára. 11 település vett részt a versenyen, bár ez a verseny nem a
megszokott módon zajlott, ezért a gyermekek is nagy izgalommal várták.
A járványra való tekintettel online térben zajlott a verseny, minden diák a saját
településéről jelentkezett be, a külön erre az alkalomra létrehozott chat szobába. A
diákoknak először végig kellett nézni két kisfilmet, majd egy prezentációt, ezek után
egy tesztet kellett kitölteni. A teszt végén a válaszokat tartalmazó feladatlapokat
e-mailben el kellett küldeni Bodára az NYMTIT központba.
Hetvehely települést képviselték:
Andrasek Ketrin 7. osztály
Ivusza Bianka 7. osztály

Kocsis Jázmin 8. osztály
Turcsik Szimonetta 8. osztály

Az eredményről december második napján értesültünk, melyen a településünk
csapata első helyezést ért el. Gratulálunk a lányoknak.
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ
2020. december
Bakonya:
A veszélyhelyzetre való tekintettel idén úgy döntött a Testület, hogy az összes
benyújtott szociális tűzifa kérelmet elfogadja és a kérelmek száma alapján osztja el a
tűzifát. A tűzifa társadalmi munkában került kiszállításra.
Az idei évre betervezett rendezvényeinket a megszokott formában nem tudtuk
megtartani. December 6-án képviselőtestületemmel meglátogattuk a falulakóit.
Gyermekeinkhez mikuláscsomaggal, családonként egy csomag mandarinnal és
fejenkénti karácsonyi meglepetéssel érkeztünk azokhoz, akik bejelentett lakcímmel
rendelkeznek és életvitelszerűen is Bakonyán élnek. Klassz volt a vendégszeretet, a jó
hangulat, nagyon köszönjük mindenkitől. Idén az ádventi gyertyagyújtásokat sem
tudtuk közösen átélni. Az Adventi koszorút, hogy mindenki láthassa, a régi helyén, a
templomkertben helyeztük el. A gyertyákat minden vasárnap egy bakonyai család
gyújtotta meg. Az elsőt az a család, személy aki ezt a hagyományt megvalósította.
A másodikat a településen legrégebben itt lakó házaspárja. A harmadikat egy újonnan
ideköltöző kedves család. A negyedik gyertyát pedig a testület.
Menetrend változás 2020.12.13-ától! 5698 Pécs – Kővágószőlős – BAKONYA
autóbuszvonalon A munkanapokon 6:15-kor Pécs, Autóbusz-állomásról Bakonyára
közlekedő járat 5 perccel korábban, 6:10-kor indul. A tanítási- és tanszünetes
munkanapokon 7:00-kor Bakonya, Községháza megállóhelyről Pécsre közlekedő
járat 10 perccel korábban, 6:50-kor közlekedik. A munkanapokon 16:20-kor Pécs,
Autóbusz-állomásról Bakonyára közlekedő járat iskolai előadási napokon
Kővágószőlős, Iskola megállóhely érintésével közlekedik
Boda:
December 2-án ONLINE közmeghallgatást tartott az NYMTIT elnöke Kovács
Győző, Boda polgármestere, az eseménybe az internet segítségével bekapcsolódtak a
tagtelepülések polgármesterei és az érdeklődök. December 4-én ONLINE formában
került megrendezésre a XVII. Tájoló Nap, a tagtelepülések vezetői a bodai
faluházban, az RHK Kft. az interneten keresztül vettek részt az eseményen.
A Közmeghallgatás és a XVII. Tájoló Nap anyaga a társulás honlapján az nymtit.hu
oldalon megtekinthető.
Bükkösd:
Az ünnepek előtt elkezdődött a termelői piac kivitelezése, az alapozási munkák már
be is fejeződtek. Az igényelt szociális tűzifa leszállításra került, a kiosztását január
elején kezdjük el. Az orvosi rendelő előtt a terület rendezést végeztünk, ez
remélhetőleg javítani fogja a rendelési idő alatti parkolási gondokat. A
rendelkezésünkre álló kőmennyiségből javítottunk egy keveset a külterületi útjaink
állapotán. Mikulás és karácsony alkalmából az iskolában és az óvodában ajándékokat
adtunk a helyi gyermekeknek.
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Cserdi:
Idén a Mikulás házhoz vitte a település gyerekeinek szánt ajándékot a pandémiás
helyzetre való tekintettel. Szociális tűzifa program keretében 97 m 3 kapott az
önkormányzat, ami darabolás után kiszállításra került az igényeltek számára.
Folyamatos a gyermekétkeztetés, ami a bükkösdi konyháról történik és az érintettek a
járványügyi szabályok betartásával a polgármesteri hivatalban vehetnek át. A
polgármester úr részt vett az NYMTIT közmeghallgatáson, és a XVII. Tájoló Napon
Bodán.
Cserkút:
A decemberi hónapbab a járványveszély ellenére az adventi programjainkat
igyekeztünk rendhagyó online formában megtartani. December 6-án a Mikulás
személyesen látogatott el minden cserkúti Gyermekhez, és egy bőséges csomagot vitt
ajándék gyanánt amit az önkormányzat biztosított. Minden advent vasárnap egy
család gyújtotta meg a gyertyát a koszorún, melyről videó felvétel készült amit a
község facebook oldalára töltöttünk fel. Karácsony előtt a negyedik advent vasárnap
egy különleges videó összeállítás készült melyben a helyiek elküldhették az
otthonukban felett produkciókat, aztán Darvas Nikoletta programszervező összevágta
a videót mely negyven percesre sikerült, és bátran állíthatom, hogy könnyeket csalt a
nézők szemébe. Összességében elmondható, hogy attól függetlenül, hogy
személyesen nem tudtunk együtt lenni, sikerült adventi hangulatot csempészni a
cserkútiak szívébe. Mindenkinek nagyon Boldog vírusmentes új esztendőt kívánok!
Dinnyeberki:
Nem hagyományos módon zajlott a mikulás programunk a pandémia miatt de azért
megtartottuk. A mikulás házhoz ment a gyerekekhez, énekeltek és verset mondtak. A
hónap végén élelmiszercsomagot osztottunk minden lakosunk háztartásába.
Helesfa:
Decemberben sajnos elmaradtak az ünnephez kapcsolódó hagyományos
rendezvényeink. A gyerekek viszont nem maradtak Mikulás nélkül, idén rendhagyó
módon a Télapó járta körbe őket, és a kapuban adta át az ajándékokat. Az
Önkormányzat összeállított minden háztartásnak egy tartós élelmiszerekből álló
csomagot, amit még karácsony előtt eljuttatott a lakosságnak. Szintén karácsony előtt
kiosztásra került a szociális tűzifa is. Szükségessé vált a tálaló konyha és vizesblokk
felújítása, a munkákat már meg is kezdték, várhatóan január elejére elkészül.
Megtörtént az Nymtit felé a második féléves elszámolás.
Hetvehely:
Mindenek előtt az NYMTIT tagtelepülés minden lakójának egy vírusmentes
sikerekben bővelkedő boldog új esztendőt kívánunk! Kérünk mindenkit vigyázzanak
magukra és egymásra! Befejeződéshez közeledik a Magyar Falu program keretében
megvalósuló művelődési ház felújítása, és rövidesen birtokba vehető kulturális
célokra.
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Az elmúlt év utolsó hónapjában a szociálisan rászorultaknak kiszállításra került a
szociális tűzifa. Minden hetvehelyi gyermek részére az önkormányzat 2000.- Ft-os
karácsonyi csomagot szállított ki a gyermekek lakására
Ibafa:
A pandémias helyzet miatt december hónapra tervezett rendezvényeink elmaradtak, a
képviselő-testület sem ülésezett. A település polgármester által képviseltette magát az
NYMTIT által rendezett közmeghallgatáson, és a XVII. Tájoló Napon ami Bodán
került megrendezésre. Folytatódik a pipamúzeum kialakítási munkálatai.
Kővágószőlős:
December 2-án részt vettünk az NYMTIT online közmeghallgatásán.
December 4-én sikeresen zajlott le a XVII. Tájoló nap online keretek között.
December első hetében kiszállításra került a szociális tűzifa.
December 9-én az NYMTIT alelnökével, az NYMTIT ellenőrző bizottságának
tagjával, a Zsongorkő Baráti Kör tagjaival, önkormányzati dolgozókkal, civil
érdeklődőkkel tettünk látogatást a Hetvehely határában zajló kutatófúrásnál
December közepén átvehettük az Informatikai pályázaton nyert számítógépeket a
Polgármesteri Hivatalban. A Magyar Falu program keretében benyújtott
Konyhafejlesztési pályázatunkra építési és eszközbeszerzési célra összesen 8 283 511
Ft-ot nyertünk el. Ebben az évben is osztottunk a 12 év alatti gyerekeknek
mikuláscsomagot, melyet a pandémiás helyzet miatt a szülők vehettek át a
meghirdetett üzletekben. Minden háztartás részére élelmiszer csomagot osztottunk
december 21-től. A megszokott ádventi rendezvényeinket és az idősek karácsonyi
ünnepségét a COVID-19 miatt nem tudtuk megtartani. Polgármester úr az ádventi
vasárnapokon videó üzenetben emlékezett meg az ünnepekről.
Kővágótöttös:
Az önkormányzat minden 14 év alatti gyermeket 5000 Ft támogatásban és mikulás
csomagban részesítette, valamint a nagycsaládosok élelmiszercsomagot kaptak.
December 4-én részt vettünk Bodán az Online tájoló napon, a vírus helyzetre való
tekintettel csak a községek polgármesterei vettek részt a biztonsági előírások
betartásával. Meghallgattuk Kovács Győző elnök úr beszámolóját a 2020.-as évről, az
RHK Kft. részéről Molnár Péter a térségünkben zajló és várható kutatásokról, míg dr.
Kereki Ferenc igazgató úr a társulásokról tartott online előadást. December 09-én
benyújtottuk a II. félévi működési elszámolásunkat a NYMTIT, ITM és az RHK Kft.
felé. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat december hónapban szintén
megajándékozta a 14 év alatti gyerekeket, valamint a rászoruló családoknak tisztasági
és élelmiszer csomagot osztott Karácsony előtt. Az Ő segítségükkel a Színes
Gyöngyök Egyesület, hajápolási adomány csomagjai is ki lettek osztva ezen családok
között. Köszönet érte Várnai Annának és csapatának. A Falufejlesztő Egyesület az
RNÖ és az Önkormányzat ünnepi hangulatba öltöztette a községet így várva a
Karácsonyt és az Új Évet.
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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. Decemberben két pályázatot
is benyújtottunk a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz:
 NTAB-KP-1-2021/1-000092 pályázati azonosítószámú, A svábok köztünk
élnek!- Baranyai németség hagyományőrző tábora Hetvehelyen címmel, az
iskolával közösen tábort kívánunk megvalósítani a hagyományápolás jegyében
 NKUL-KP-1-2021/1-001090 pályázati azonosítószámú, I. Disznóvágás és
rétesfesztivál Hetvehelyen
Reményeink szerint számos pályzati lehetőség nyílik majd, amikhez az Önök
ötleteire is szükségünk lesz! Formáljuk együtt a jövő évet!
Ismét köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik a betlehem felállításában
idén is segédkeztek. Idén is nagyon szépre sikerült, ha nem is tudtunk együtt lenni, de
a települést szebbé tettük és a lakosságot ezzel is igyekeztünk felkészíteni a
karácsony fényeire, hangulatára.
A tavalyi év végén sokan láthatták a sürgés-forgást a régi temetőben. Pályázatainknak
köszönhetően megújultak az út menti keresztek a szőlőhegyen és a régi temetőben, a
régi temetőt társadalmi munkával kitisztítottuk (ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek a részvételt!). Hosszas kutatómunka során igyekeztünk megtalálni
minden nevet, akik a régi temetőben nyugodhatnak, így újabb pályázatból
emléktáblát állíttatunk őseink emlékére a temető felső bejáratához. A tábla hamarosan
elkészül. Egyenlőre sajnos a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy átadó
ünnepséget tartsunk, így kérünk mindenkit, hogy január végén, február elején
látogasson el a régi temetőbe, és csendesen emlékezzen meg ott nyugvó halottairól a
tábla segítségével…
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Óvodai hírek
2020. július
Részt vettünk a DM „A Nap gyermekei” pályázatán. A program jóvoltából a nyári
időszakban óvodába járó gyermekek egy naptejet kaptak ajándékba a cégtől.
Bár az óvoda udvarát nem tudjuk használni, mégis igazi tábori hangulatot
varázsoltunk a gyermekekkel. Indián témahetet tartottunk, ahol tipit építettünk,
totemoszlopot állítottunk, álomfogót és talizmánt készítettünk és megtanultunk íjjal
lőni is.

Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Magyar falu Programban elnyert pályázatnak
köszönhetően elindultak az óvoda udvarán az új játszótér építésének munkálatai. A
kivitelező felállította a játékokat, ám a tereprendezés, parkosítás még vissza van. Az
új nevelési év kezdetén esztétikus, biztonságos mozgásfejlesztő környezet fogadja
majd az óvodásokat.
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Óvodai hírek
2020. szeptember
2020. szeptember elsején megkezdődött idei nevelési évünk. Az Oktatási Hivatal
állásfoglalása szerint az óvoda épületébe csak tüneteket nem mutató gyermekek és
dolgozók, lázmérés után léphetnek be. A szülőkkel való találkozások során maszkban
és a másfél méteres védőtávolság betartásával kommunikálunk. Az épületben
folyamatosan fertőtlenítünk, a gyermekek figyelmét rendszeresen felhívjuk a helyes
kézmosás fontosságára, a zsebkendő-használati etikett betartásra. Reméljük, hogy az
óvintézkedések következetes betartásával elkerülhető lesz a járvány betartása az
intézmény bezárása.
20 óvodás gyermekünk nagy örömmel vette birtokba a nyáron elkészült új
udvari játszóterünket!
Szeretnék köszönetünket kifejezni azoknak a kedves Szülőknek, aki a nyári
hónapokban aktívan segítették a tereprendezést az udvaron és szabadidejüket
feláldozva dolgoztak az óvodásokért.
Óvodánk udvara szeptember elején még szebb lett! Megyeri Szabolcs kertész
pályázatot hirdetett óvodák és iskolák számára, melyen facsemetéket és cserjéket
ajánlott fel nyereményképpen. Óvodánk sikeresen vett részt ezen a pályázaton és
nyereményünk 9 db facsemete és egy magnólia bokor lett. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a növényeket szülői segítséggel már azon a napon, amikor megérkeztek, el is
ültethettük az óvodaudvaron. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a csemeték
elültetésében részt vett! Hamarosan árnyékban lesznek az új udvari játékok.
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Szeptember 7-én és 8-án az óvodások Erdei Óvodai foglalkozásokon vettek részt a
Mókus suliban. A programot szintén pályázati forrásból finanszírozzuk. A Mókus
suliban töltött 2 nap alatt az Odú-tanodában ismerkedtünk a madarak és denevérek
életével, tanulmányoztuk a patak élővilágát, kincset kerestünk az erdőben. Igazán jól
éreztük magunkat és sok új ismerettel gazdagodtunk. Tavasszal újra megyünk a
Mókus Suliba.

Óvodai hírek
2020. november
KÖSZÖNETet mondunk a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, amiért
az óvodások részére új nemzetiségi ruhákat vásároltak. A viseletet nagyobb
ünnepekkor fogják a gyermekek felvenni. Azzal, hogy egyforma ruhába öltözünk,
még jobban kifejezhetjük összetartozásunkat.

November hónap folyamán a Pécsi Pedagógiai és Oktatási Központból
óvodapedagógiai szakértő és szaktanácsadó látogatott óvodánkba. A német
nemzetiségi óvodapedagógus, Ungváriné Kapronczai Ágnes munkáját ellenőrizte
magyar és német nyelvű foglalkozáslátogatásokon. A szakértő asszony írásos
értékelésében megállapította, hogy az intézményünkben folyó szakmai munka az
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően, a Helyi Pedagógiai
Programban foglaltak alapján szakszerűen zajlik. Hiányosságot, hibát nem állapított
meg, elismeréssel beszélt a helyi óvodai és nemzetiségi nevelésünkről.
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Óvodai hírek
2020. december
2020. december 4-én pénteken már nagyon vártuk a Mikulást. Izgultunk, vajon idén
is eljön-e az oviba. Odakészítettük a kis csizmákat, cipőket az óvoda bejárata elé és
reméltük, hogy Mikulás bácsi megtölti őket minden jóval. Az ablakból lestük, mikor
érkezik a nagyszakállú, jóságos apó és hangos énekszóval, versekkel köszöntöttük.
Minden gyermek boldogan vette ki a cipőjéből a finomságokkal teli
ajándékcsomagot.
Scherdán Zoltánné
Óvodavezető
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A Hetvehelyi Általános Iskola hírei
Az idei tanév a járványhelyzet miatt különleges. Ennek nehézségeit látjuk a
mindennapjainkban, hiszen sok szabálynak kell megfelelniük a gyerekeknek, a
pedagógusoknak, az iskolai dolgozóknak is. Büszkén mondhatom, hogy iskolánk
ebben is kimagaslóan jól telejesített. A gyerekek hamar alkalmazkodtak az újabb
szabályokhoz, szabálykövetően viselkednek, ahogy az iskolánkban dolgozók is. De
nemcsak mi, iskolában élők, hanem a szülők is szabálykövetők. Joggal mondhatom,
hogy mi, gyerek-dolgozó-szülő, mindannyian megértettük, hogy a szabályok értünk
vannak, idősebb hozzátartozóinkért, mindannyiunkért! Köszönöm, hogy ebben a
nehéz időszakban is összefogunk!
Az első tanítási héten mindannyian örültünk, hogy végre személyesen is
találkozhatunk a gyerekekkel és minden osztály a saját belátása szerint építette
közösségét, volt, akik kirándulásokkal, volt, akik csapatépítő játékokkal fűszerezte be
a hetet, volt, akik tanulásmódszertan keretében készültek fel a felső évfolyamba
lépésre
Szeptember 25-én az Európai Diáksport Napján, a rendkívüli helyzetre való
tekintettel osztálykeretben sportoltak tanulóink. Az iskolai protokollnak megfelelően
a hetvehelyi sportpályán voltak a foglalkozások. Olyan játékos feladatot végeztek,
amelyek során kerülték a testi érintkezést. Nagyon sok eszközt használtunk a
feladatok elvégzéséhez (különböző anyagú és méretű labdák, karikák, ugró és
gumikötelek, ugráló labdák, tollasütő, stb.), amelyekkel változatos feladatsorokat
végeztek a tanulók.
Szeptember 30-án, a magyar népmese napja alkalmából igyekeztünk picit felhívni
tanulóink figyelmét a mesék szépségeire, örömeire, a meseolvasás hasznára. 1-6osaink életkoruknak megfelelően adott mesékhez kapcsolódó feladatokat kaptak,
melyek teljesítéséért édesség volt a jutalmuk.
Október 1-jén, a zene világnapján osztályonként, szórakoztató teszttel tehették
próbára zenei ismereteiket tanítványaink. A szünetekben "házhoz ment a koncert".
Mindenki a saját termében gyönyörködhetett Kocsis Jázmin és Turcsik Szimonetta
klarinétjátékában, illetve Schiller Viktória és Bartics Noémi trombita előadásában.
Az
aradi
vértanúk
emléknapja,
október
6.
alkalmából
tanulóink
osztályközösségükben, osztályfőnöki- és/vagy történelem órákon emlékeztek meg a
hősökről, és a kivégzésükhöz vezető eseményekről. Erős Andrea intézményvezető a
suli folyosóján kis emlék helyet is kialakított mécsessel, koszorúval, kiemelve ezzel
is az esemény fontosságát és hangulatát.
Bár a „Wiesn” a koronavírus miatt az idei évben elmaradt, iskolánk tanulói
hagyományainktól eltérően ugyan, de a szabályok által megengedett módon
felelevenítették az eseményhez kapcsolódó ismereteiket, kóstolhattak „Brezel”-t,
„Mehrrettich”-et, összemérhették tudásukat, erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat.
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Jó mulatság volt ez így is, de reméljük jövőre a hagyományos módon
fesztiválozhatunk!
Hagyományosan az 1956-os Forradalomról való ünnepélyes megemlékezés
megszervezése a mindenkori nyolcadikosok megtisztelő feladata iskolánkban. A
járványügyi
helyzetre
tekintettel
idén
tanulóink
osztályközösségükben
miniünnepségekkel hajtottak főt az események hősi szereplői előtt és emlékeztek meg
az eseményekről.
Idén a versenyekre is a protokoll előírásainak megfelelően jelentkeztetjük
tanulóinkat. Sok verseny megrendezése pont a járványhelyzet miatt marad el.
Fontosnak tartjuk ezen a téren is az állandóságot, hiszen évek óta igen szép
eredményekkel térnek vissza tanulóink a különböző versenyekről. Ugyan előtérbe
helyeztük az online versenyeket, de amennyiben minden előírást be tudunk tartani,
úgy a személyes jelenléttel történőkre is beneveztünk, benevezünk. Nyolcadikosaink
sikerrel pályáztak és teljesítették a Világ Gyalogló Hó(Nap) 2020-as kihívásait. A
Magyar Szabadidősport Szövetség emléklappal tüntette ki őket. A Pécsi Janus
Pannonius Gimnázium megyei német nyelvi versenyén Turcsik Szimonetta és Kocsis
Jázmin Antónia 9. helyezést ért el. Ez azért is tölt el minket különös büszkeséggel,
mert a Pécsi Janus Gimnázium a 49. helyet érte el a 100 legjobb gimnázium
rangsorában az elmúlt tanévben, egyedüliként Baranya megye középiskolái közül.
Ebben az előkelő mezőnyben, ahol a nyelvhasználaton kívül logikus gondolkodásra is
szükség volt a feladatok megoldásához, s lányaink dicséretes szereplésükkel
kiváltották a német szóbeli felvételit. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak,
Freiné Hergenröder Máriának! A Pécsi Református Gimnázium megyei német
versenyén évről évre eredményesen szerepelnek iskolánk tanulói. Az idei tanévben
két tanulónk is bekerült a legjobbak közé. Turcsik Szimonetta 3. helyezést, Kocsis
Jázmin Antónia 5. helyezést ért el. Büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk
nekik és felkészítő tanáruknak, Freiné Hergenröder Máriának!
Az idei tanévben is csatlakozott iskolánk a "Fenntarhatósági Témahét" programjához.
Az idei témát, a "Föld üzeni, ébresztő!" címmel jártuk körbe a tanulókkal. A
rendkívüli helyzet miatt osztálykeretben beszéltük meg a Földet veszélyeztető
legfontosabb problémákat. Olyan hatásos volt az "Ébresztő", hogy
diákönkormányzatunk vezetősége a decemberi nevelőtestületi értekezletre maga is
összeállított egy PPT-t, mellyel az iskola mindennapjaiban, az eddigieken túl is,
fokozottan megjelennek a Földet óvó intézkedések.
November 6-án, a 8. osztályosoknak önismereti tréning foglalkozást, majd interaktív
pályaorientációs osztályfőnöki órát, valamint a 7. osztályosoknak interaktív
pályaorientációs osztályfőnöki órát és önismereti tréning foglalkozást tartott a
Baranya Megyei Iparkamara képviselete. A foglalkozások célja, hogy megkönnyítse
az amúgyis nagyon nehéz döntést, a továbbtanulást.
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Idén a Mártonnapot is a hagyományoktól eltérő módon kellett megtartanunk.
Projektnap keretében dolgozták fel a gyerekek Szent Márton életét, kézműves
foglalkozás keretében szebbnél-szebb lámpásokat készítettek.
November 16., a tolerancia nemzetközi napja. „A tolerancia nem a megoldásról,
hanem a megoldás közös kereséséről szól. Nem valamiféle erőltetett elfogadást
jelent, hanem lehetőséget, hogy mindannyian elmondhassuk, amit gondolunk,
meghallgassuk mások gondolatait is, és egyikünknek se kelljen félnie attól, hogy
őszintén beszéljünk”. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat osztottak meg
tanítványaink egymással ezen a jeles napon, és ki-ki megszabadulhatott egy-egy
„nem szeretett” tulajdonságától, lecserélve azt egy vágyottal a „Tulajdonság boltban”.
Tanulóink közösségformáló játékokban tesztelhették, mennyire tudnak egymásra
figyelni, egymást segíteni. November végén ökoiskola lévén mi sem természetesebb,
hogy csatlakoztunk az Európai hulladékcsökkentési Héthez, ahol idén a nem látható
szeméttel foglalkoztunk.
Bár személyesen nem látogatott el, de zsákjában itt hagyta a gyerekeknek szánt
ajándékait kis személyes levelekkel együtt a mikulás. Reméljük, jövőre ismét
találkozhatunk vele személyesen, mert addig is nagyon jók leszünk!
A Luca napi projektnap keretében a népszokásokkal foglalkoztak a gyerekek. Ki
hagymanaptárt, ki luca széket készített, ki luca búzát ültetett.
Igen nagy bánatunkra idén a karácsonyi műsort sem tudtuk olyan formában
megtartani, ahogy szerettük volna. De ez nem szegte kedvünk, mert az alsósok még
így is nagyon szép műsorral ajándékoztak meg mindenkit. A műsort a téli szünetben
ajándékként az osztályfőnököt osztották meg a szülők körében, hogy ez is a fa alá
kerülhessen!
Az első félév sem telt el munka és pályázatok nélkül. Mi is folyamatosan
alkalmazkodunk, sőt a lehető leggyorsabban alkalmazkodunk a fejlődéshez, ezért az
EFOP 3.2.4-es pályázatnak köszönhetően iskolánk újabb 16 tablettel és öt asztali
számítógéppel, valamint robotokkal gazdagodott, valamint pedagógusaink tanfolyam
keretében gazdagíthatják tudásukat az IT-eszközökről, használatukról. A téli szünet
előtt a közel huszonöt éves kazánjainkat a Szigetvári tankerületi Központ jóvoltából
kicserélhettük két modern kazánra, így a fűtésrendszerünk korszerű lett. Ugyancsak a
tankerület költségvetése lehetővé tette, hogy a harmincéves tanári bútorokat
leselejtezzük, így szép környezetben dolgozhassunk! A tantermekben is új szekrények
lesznek. a Szigetvári Tankerületi Központ által korábban benyújtott Magyar Falu
iskolafelújítási és tornaszoba felújítási pályázataik kivétel nélkül sikeresek voltak, az
igényelt támogatási összegeket megnyerték, így a Hetvehelyi Általános Iskola külső
homlokzata 11 millió forintért újul meg.
A pályázatok sikeres elbírálásáért nagyon hálásak vagyunk és köszönjük a segítséget
és támogatást Dr. Nagy Csaba és Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő uraknak,
Kalapáti Attila Ádám, Keszeg Károly és Illés Tiborné tankerületi vezetőknek, a
terveket előkészítő Varga Zoltánnak és Jakapovics Istvánnak és nem utolsó sorban
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Karsai Dániel és Gerner Adrienn pályázatíró csapatának és Kreznanics Róbertnek,
valamint mindenkinek, aki a sikerhez segítette a pályázatot.
További sikeres foglakozásokra pályázatot iskolánk: a 2-3-4. osztályosok
bábfoglalkozásokon vehetnek részt. A Nemzeti Művelődési Intézettel
együttműködésben gyermek bábcsoport indítása történt meg nálunk a jelenleg
működő kettő mellé azzal a céllal, hogy a bábos mozgalom ismét fellendüljön. Ez
országos támogatási keretből történik, így a csoportokra nem ró külön anyagi terhet.
Mindhárom csoport tavaszig egy bemutatóval készül fel, amelyet egy alkalommal
valamely településen mutatnak be, majd áprilisban Cserkúton egymás előtt is
eljátszanak. Egy egész napos program keretében a három csoport egy közös előadást
is létrehoz 2021 áprilisában, szintén Cserkúton. Májusban részt veszünk a Cucorka
Regionális Gyermekbábosok Találkozóján, majd a lakiteleki országos találkozón is.
Két alkalommal a Bóbita bábszínház vendégei leszünk, ahol az előadás mellett a
kulisszákba is betekinthetünk. A csoportot nem kisebb személy, mint Szabó Zsuzsa
vezeti, aki bábszínész, báb- és díszlettervező.
A 6. osztályosok a napokban konfliktuskezelő tréningeken vesznek részt, ami a
közösség épüléséhez járul majd hozzá. A 7-8. osztályosok szintén tréningeznek,
drogprevenciós, egészségnevelési tréningeken vesznek részt. Az önismeret, a
szorongásoldási készség, konfliktus-feldolgozási készség fejlesztésével, hiteles
információk adásával, a szerhasználatra vonatkozó attitűd befolyásolásával
felkészíteni a tanulókat arra, hogy a drogok csábítása esetén nemet mondjanak.
Mély megdöbbenéssel értesültünk a hírről!
Kedves Kolléganőnk, Horváth Évi elhunyt.
Iskolánkban kezdte pedagógus munkáját, s
több mint tizenöt évig tanította írni, olvasni,
számolni kis tanítványait. Ők azóta felnőttek!
Tanárok, mérnökök és kiváló szakmunkások
lettek, s közben munkájukat szerető és ahhoz
értő emberekké váltak! Mindez Évi tanítói
munkája nélkül nem valósult volna meg!
Emlékét megőrizve búcsúzik tőle a hetvehelyi iskola, búcsúznak tőle tanítványai,
kollégái!
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Kedves Ellátottaink, Tisztelt Lakosság!
Közel 12 év működés után, október 1-vel beadtam a felmondásom. Az oka,
amit már a testületi – ülésen is elmondtam, a jelenlegi képviselőkkel nem tudok
együtt dolgozni. Azt mondják, mert ők nem bólogatnak, mint az előző képviselők,
hanem kérdeznek.
Úgy érzem, ez sértő és megalázó Kvell Tóni bácsira, Reisz András bácsira, Horváth
Feri bácsira, Schlichter Janira, Csizmadia Dezsőre, Bagó Janira, Lóki Karcsira,
Ungváriné Kapronczai Ágira, Csiki Zolira nézve is. És talán jelenleg is ülnek a
testületben olyanok, akik eddig is ott voltak. Úgy emlékeszem nem bólogatók voltak/
voltatok csak egyszerűen a fejlődést akartátok, ami sok éven keresztül a
lehetőségekhez képest meg is volt.
És, hogy tisztázzam, nem a kérdésekkel volt problémám, hanem a hangnemmel, és
azzal, hogy már azért jártam dolgozni, hogy a kérdéseket melyik szakember
válaszolja/ válaszoljuk meg. Nem azért, mert egyedül nem tudtam volna, de
egyszerűen nem fogadták el a válaszom.
Azért jöttem ide, és hoztuk létre a Jegyző Asszonnyal, Ritával ezt az
Intézményt, hogy az itt élő idősek életét megkönnyítsük. Aztán ez a kör csak
bővült….
A gyerekeknek a karácsonyi csomaggal, az ingyenes turkálókkal, az aktív
korúak segítésével, pályázatokon keresztül a támogatással, pl. tavaly volt két 25 év
alatti, akik a kapcsolataim miatt tudtak ingyen jogosítványhoz jutni. A képzésekkel,
amikkel az itt élőket támogattam és nem utolsó sorban az önkormányzatot. Idén az
sem valósulhatott meg, tudjátok (akiket érint) nem én voltam a kerékkötő.
Nem volt benne, a munkaköri leírásomban, hogy ez meg kell tennem/tennünk! De
persze, lehet ezt másként is gondolni…..
Főleg azoknak semmi sem drága, akik nem érintettek, nincs idős hozzátartozójuk,
vagy személytelen környezetben látják el őket, azok nem tudják, hogy most mekkorát
veszített ez a település.
Kedves Ellátottaink! Úgy érzem, cserben hagytam ezt a korosztályt, és kérem, hogy
értsék meg, ilyen légkörben nem lehet dolgozni.
Hálásan köszönöm a bizalmat, amivel felénk fordultak, és kérek mindenkit, hogy
ezután is forduljanak a még itt maradó kolléganőmhöz.
Kedves Kolléganőim! Amit mindig elmondtam, nagyon boldog vagyok, hogy ilyen
kollégákkal tudtam együtt dolgozni. Azt hiszem sokat tanultunk egymástól, ezáltal
sokat vihetünk tovább, - ha külön is - a puttonyunkban. A 12 év alatt lettetek ti is
annyira, hetvehelyi lányok, mint akik itt nőttek fel, tettetek sokkal, de sokkal többet
az itt élőkért és azokért, akik már nincsenek velünk.
Tanuljátok meg végre, hogy annyit tegyetek, amennyi a munkaköri leírásotokban
szerepel…. Nyilván az utódomnak egyszerűbb helyzete lesz, hiszen idegenként
sokkal könnyebb helyt állni, nem kell a már kitaposott ösvényen újra végig menni.
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Most én is ezt teszem és leszek idegen máshol, ahol tudok személytelenül dolgozni,
ahogy itt is fognak. A főiskolán mindig azt mondta az Igazgató Úr, hogy lányok,
maguk a személyiségükkel dolgoznak. Igaza van, és bár tudom, hogy a hazájában
senki sem lehet próféta, majd leszünk máshol, ahol szívesen fogadnak.
Normális közösségben az a cél, hogy a helyben élőket támogassuk, hogy oldjuk meg
a nehézségeket, mert a helyben élő mindig sokkal inkább a szívén viseli, mint az
emberek, mint az intézmények sorsát. Lássuk akár az iskola esetében, hogy azok a
„bólogató képviselők” akik eddig voltak, mindig támogatták, hogy legyen iskolája a
falunak és ezért sok – sok mindenről lemondva, szavazták meg a behozott pénzeket
az iskola fennmaradásért. Ha nem bólogatnak, akkor már el is felejtettük volna, hogy
volt itt valaha iskola…..
Az időseknek köszönet jár azért, hogy a Rafz-i testvértelepüléstől kapott buszt,
átadták az iskolának, azért, hogy növelni tudják a gyermek létszámot. Pedig ezt,
hányszor hallottuk a klubban, hogy lányok ezt miért engedtétek, azt a buszt mi
kaptuk.
Emlékszem sok mindenre, hiszen 30 éve ebben a közegben szocializálódom. Tudom,
hogy az intézmények működtetése, fennmaradása mennyi álmatlan éjszakát okozott.
Bár én a távozás mellett döntöttem, de a település lakója maradok. Emiatt is
kérem, hogy mindenki, aki teheti, álljon ki a még működő intézmények mellett, a
fennmaradás érdekében. Mivel nagy a szakember hiány - szinte minden szektorban ez sajnos egyre nehezebb. Nem elég, hogy külső okok miatt (törvények, pénzhiány,
alulfinanszírozottság, alacsony bérek, szakember hiány stb.) nehéz létrehozni,
működtetni, fenntartani egy Intézményt, még tetőzzük a rosszindulattal,
gonoszsággal, személyeskedéssel. És ha egyszer, valamit bezárnak, azt újra nyitni
szinte lehetetlen.
Azt látom, hogy ezen a településen a szívek, a lelkek, a jóindulat, az
együttműködés a támogatás egy éve fokozatosan bezárt. Intézmények még vannak, az
épületek állnak, de a legnagyobb Mentoromtól (aki nekem nem Polgármester Úr) azt
tanultam, hogy az intézményeket meg kell tölteni tartalommal. A Szolgáltatóház
esetében az elmúlt 12 évben sikerült, a kolléganőim együttműködésével.
A legnagyobb hálával a szüleimnek tartozom. Köszönöm a szüleimnek, hogy
mindig fogták a kezem, minden buktató mellett ott voltak mellettem és lettem azzá,
aki vagyok. Mindketten másként támogattak, így lett egy egész. A tanításaik, az
útmutatásaik elkísérnek akárhova is sodor az élet
Köszönöm a férjemnek, és a lányoknak, hogy támogattak az elmúlt években, a hosszú
beszélgetéseket, elviselték a rapszodikus időbeosztásomat, hogy mindig mindenben
mellettem álltak.
Mindenkinek ilyen családot kívánok, mint amit én kaptam a sorstól!
További jó egészséget kívánok minden lakónak!
Wágner Ibolya
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Védőnői tippek
Egészség, teljesség
Azt gondolom, kivétel nélkül mindannyian szeretnénk egészségesek lenni testben és
lélekben egyaránt. Azt is szeretnénk, hogy gyermekeink is egészségben éljék le
életüket nagyon-nagyon sokáig. Ahhoz pedig, hogy gyermekünk tényleg egészséges
legyen, nekünk, felnőtteknek kell tenni, mintát adni.
Ma már mindannyian tudjuk, hogy az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem
a teljesség állapota, amikor azt mondjuk magunkról, hogy „na, most úgy egyben
vagyok”. Ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy testben, lélekben sőt a közösségi,
vagyis szociális kapcsolatainkban is rendben vagyunk, minden jól működik. Ezt
azonban egyre ritkábban mondhatjuk el magunkról, hiszen stresszes, pandémiával
terhelt világunkban nem könnyű az életünk. De azért mindig tehetünk egy lépést a
felé, hogy ez a bizonyos teljesség egyre közelebbi állapot legyen. Hiszen az egészség
nem csupán állapot, hanem olyan tevékeny folyamat is, ami eszközt jelent a céljaink
eléréséhez. Kiteljesedéséről pedig akkor beszélhetünk, ha vannak szeretteink, van
családunk és tartozhatunk különféle közösségekhez is. Az is nagyon fontos, hogy
képesek legyünk alkalmazkodni a folyamatosan változó terhelésekhez, amikből pedig
mindig több van, mint kellene. Tegyünk hát az egészségünkért!
Alvás, ellazulás
Naponta legalább 7-8 óra alvás szükséges ahhoz, hogy szervezetünk kipihenje magát.
Ha ezt éjszaka nem tudjuk megtenni, a napközbeni relaxálás segíthet, amikor
ellazulunk és megpróbáljuk kiüríteni - kitisztítani az elménket. Fontos az is, hogy
még éjfél előtt feküdjünk le. A lefekvés előtt legalább fél órával érdemes kikapcsolni
a tévét, a számítógépet, letenni a telefont – ez sokat segít az alvásra, pihenésre
hangolódásra és segíti a regenerálódást. A stressz is ott van számos betegség okai
között, érdemes valamilyen levezető, kivezető utat találni a bennünk lévő
felgyülemlett feszültségnek. Ez lehet például tudatos légzés, éneklés vagy egy
stresszlabda kézbevétele. A masszázs remek ellazító módszer, és még szaktudás sem
kell hozzá, sőt pénz sem, ha van mellettünk valaki, akinek az érintését szeretjük és
nem mellesleg viszonozhatjuk is.
Mozgás
Mozogjunk rendszeresen, hetente legalább három vagy inkább négy alkalommal.
Napi 30-40 perc séta vagy biciklizés már elegendő ahhoz, hogy a számos pozitív
hatás mellett izmaink, ízületeink is megkapják, amit igényelnek. A szabad levegőn
való tartózkodás is fontos az egészség szempontjából, napos időben pedig a nap
áldásos hatása is érvényesül (D vitamin képződés).
Táplálkozás
Erről nagyon sokat hallunk és nagyjából tudjuk is mik azok az alapanyagok,
élelmiszerek, ételkészítési eljárások, amik egészségesnek mondhatóak, csak nem
biztos, hogy be is tudjuk tartani az ajánlásokat. Gyakran hallom: nem finom, nem
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szeretem, ezt ette a nagyapám is, így szoktuk meg, a család ezt kéri – lehetne még
sorolni a kifogásokat hosszan. Kis lépésekben azonban lehet változtatni. Válasszunk
például helyi termelőktől, lehetőleg szezonális terméket, vagy termeljünk magunk
minél több mindent, együnk naponta legalább egyszer (1-3 éves korban 4x!) nyers
zöldséget, gyümölcsöt, használjunk a fehér mellett teljes kiőrlésű lisztet, kóstoljunk
meg több, reformnak mondható kenyeret, péksüteményt, és kerüljük a feldolgozott,
adalékanyagokkal teli élelmiszerek fogyasztását. A szénsavas, cukros üdítők helyett a
víz javasolt minden életkorban, amiből felnőtteknek a napi két liter az ideálisan bevitt
mennyiség. Vitaminokat, étrend kiegészítőket is szedhetünk, de ne folyamatosan,
hónapokig, hanem csak átmenetileg. A rendszeres étkezés ugyanolyan fontos minden
életkorban, mint az, hogy mit eszünk.
Rend és rendezettség
A napirend, a heti rend szervezetünk számára rendkívül fontos a mindennapi,
életfontos feladataik ellátásában. Fontos az is jó közérzetünkhöz, hogy magunkban,
valamint magunk körül és kapcsolataink terén is legyen rend minden szinten (tehát
családban, rokonnal, szomszéddal, munkatársakkal). A negatív érzések lelkünk
mélyén ugyanúgy rombolhatnak, mint káros szenvedélyeink és előbb utóbb ezek is
testi tünetek formájában mutatkozhatnak meg. Ha szükséges, bocsássunk meg
másoknak, még ha az nagyon nehéz is, és nem érezzük azt igazságosnak.
Énidő
Feltöltődésünkhöz elengedhetetlen bizonyos mennyiségű énidő biztosítása önmagunk
számára. Az énidő azt jelenti, hogy ebben az időben csakis olyan dolgot teszünk,
amire vágyunk, ami tölt minket, amitől nagyon jól érezzük magunkat. Ez
mindenkinek más. Van, akinek egy kád forró vízben való relaxálás, vagy valamiféle
alkotás, gyöngyfűzés, mandala rajzolás, - színezés, főzés, barkácsolás, shoppingolás,
barátnőzés, mozizás, autózás, motorozás, túrázás, futás, szóval bármi. Egy a lényeg,
hogy utána azt érezzük, hogy képesek vagyunk akár hegyeket is elmozdítani.
A lelki egészségünk szempontjából fontos még a pozitív gondolkodás, a jókedv és a
sok nevetés. Minden nehézség ellenére lássuk meg a jót az életünkben, vegyük észre
a szépséget, az értéket. Éljük meg a szeretetet, hiszen ez fog feltölteni és ha ezt adjuk,
ezt is fogjuk visszakapni, hiszen mindannyian képesek vagyunk szeretni és
szeretetünket kimutatni.
Egészséges, boldog napokat kívánok mindenkinek!
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Anyakönyvi hírek
Születtek
Jó egészséget kívánunk a családnak

Butykó Éva Verona
Sárközi Krisztián Sándor
Turcsik Elizabet Emma
Schneider Ákos
Panek Adél

Elhunytak
Őszinte részvétünk a családnak
Szabó Ferencné
Magasi Jánosné
Finta Sándorné
Bogdán János
Renye Antalné
Grundáné Horváth Éva
Tischlér Gergő Milán
Bíró Béláné
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Történelmünk
A község nevének eredete, változatai, említése a dokumentumokban

A község nevére utaló írás, feljegyzés a XVI. századtól ismeretes. A községről a
Baranya Megyei Levéltárban őrzött iratok, -az ún. Krisztics-féle kartotékok gyűjtött
adatai -megemlítik, hogy 1543-ben a falu neve"HETFEHEL", a fehérvári káptalan
birtoka három portával. A tizedet a pécsi püspökök vette fel.
1559-ben – a tizedjegyzék szerint -a pécsi káptalan birtoka. A falu
neve:"HETFEOHEL". /Takács I., 1980. 3. p./
A török kivonulása utáni zűrzavarban a Pozsonyi Magyar Kamara Pécsi
Tiszttartósága 1698. évi összeírásában sorol "FELILY" nevű falut. /Baranya Megyei
Levéltár, Krisztics Sándor: Kartoték-tár. (Baranya) 2. sz./
1799-ből való feljegyzés szerint "HETVEHELY „magyar falu Abaliget közelében.
Lakói katholikusok. Bírja a pécsi káptalan." /Krisztics S., 11. sz./
Ezek a leírások magyar faluként említik a települést, bár ebben az időben II. József
betelepítési politikája nyomán már egyre több német lakost találunk itt és a környező
településeken.
A betelepítések eredményeként a községet az 1828. évi feljegyzés így
említi:"Hetvenhely”német falu, római katholikus templommal, 63 házzal, 439
lakossal." /Krisztics S., 12. sz./
Az 1833. évi feljegyzés már a mai néven említi: „HETVEHELY" német falu, rk.
templom, 63 ház, 439. rk. lakos. Hegyes, terméktelen talaj. Nagy erdőségek.
Földesura a pécsi székesegyház. Fekszik 2 1/4 mf-nyire Pécstől." /Krisztics Sándor,
13. sz./
A község nevének eredetére az alábbi idézett szöveg adhat felvilágosítást.
"HETVEHELY” falu előbb ”HETVENHEL” nevet viselt. Hogy honnan vette a
nevét, nem lehet megállapítani. A jelenlegi nevét 50 év óta viseli. Hihető, hogy
íráshiba folytán változott meg, mert más okát adni nem lehet. Az öregek mondása
szerint a hetveheli plébánia magyar falvai a németek beköltözése előtt létesülvén
barmaikat a mostani Hetvehely akkor még benépesítetlen helyére hajtották legelni.
Mivel pedig ezt rendszeresen a hét első napján, hétfőn szokták tenni, így nevezték el
a helyet Hétfühelynek, melyből később Hetvehely lett, bizonyára a könnyebb kiejtés
folytán. Hetfehelynek írva még a régi könyvekben is fellelhető." /Takács I., 1980. 5.
p./
A Pesti János által szerkesztett Baranya Megye földrajzi nevei c. könyv I. kötetében
még két változatot találunk a név eredetére vonatkozólag. Régen hetven házhely volt
a községben. A másik szerint: Hetvehely a hétfő és a hely főnevek összetétele. Azzal
kapcsolatos, hogy a faluban egykor hétfőnként tartották a hetivásárt. /Pesti János:
Baranya megye földrajzi nevei I. Köt., Pécs, 1982. 337. p./
Folytatjuk….
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Csak úgy 2020-ról
Mondhatnánk megjósolták, hogy 2020. a változások éve lesz.
Talán ez a vírus megtanított bennünket másképp látni az életünk dolgait, hogy
mennyire fontosak a mindennapi dolgaink, amiket teljesen természetesnek tartunk,
hogy van.
A napi rutinban talán teljesen elfeledkezzünk ezekről, mert ha kell akkor ott van.
A család, barátok, a tárgyaink, az idő mely nincs korlátozva számunkra, a
lehetőségeink, hogy beugrunk az autóba elmegyünk vásárolni, elugrunk ide meg oda,
és talán a legfontosabb az egészségünk, a szervezetünk védelme, a gyermekeink és
családtagjaink védelme és a saját magunk védelme.
2020-ban új szlogeneket ismertünk meg:
„Maradj otthon” „Moss kezet” „Szájmaszk használata kötelező”
Kijárási tilalom, vásárlási idősáv, homeoffice, online oktatás……… stb,
Azt gondolom tanultunk, tanulunk, mert mondják:
– A jó pap is holtig tanul!
Változtunk….más lett az értékrendünk, a fontossági sorrend, lehet már nem olyan
fontos az a tárgy, amit tegnap még úgy szeretünk volna megvenni, talán fontosabb az
idő amit a szeretteinkkel tölthetünk, amikor újra leülhetünk egy asztalhoz és boldog
vidám hangulatban telik el a nap, aztán elszomorodunk, ha eszünkbe jut valaki aki
már nincs köztünk és érezzük a hiányát, még látjuk a mosolyát, talán egy percre még
halljuk a hangját is.
Hálát adunk a sorsnak, hogy mi még együtt lehetünk, még láthatjuk és
megérinthetjük egymást.
Hálát adunk, hogy van hol laknunk, munkahelyünk, tudunk dogozni, van étel az
asztalunkon, van ruhánk, cipőnk, lehetőségeink…...
Tekintsünk bizakodóan 2021. évre, ne felejtsük el amit a tavalyi év megtanított
nekünk, higgyünk és bízzunk egymásban, hogy szebb legyen gyermekeink jövője.
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Tájékoztató
Jelenlegi helyzetre való tekintettel a recept kiváltást a következő módon tudjuk
biztosítani a település lakossága számára.
A falugondnok hetente két nap kedden és csütörtökön 09:00 órakor viszi el a
recepteket bükkösdi patikába, melyeket a következő munkanapon tudunk kiosztani.
A recepteket és a gyógyszer kiváltásához szükséges készpénzt, Hetvehely Község
Önkormányzati épületében Niesz Tímeánál,
hétfőtől-csütörtökig 08:00 órától -16:00 óráig tudják leadni.
Újság hírek
Tájékoztatjuk önöket, hogy a helyi újság januártól ismét megjelenik.
Ha szeretnének az újságban cikket megjelentetni kérjük Önöket, februártól minden
hónap 05. napjáig, azt a következő e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen az
önkormányzaton leadni szíveskedjenek.
Email.: kozmuvelodes@hetvehely.hu
Az újságban csak a saját kezűleg megírt cikkek jelennek meg, azt a
megjelenítendő cikk mindenkori hitelességére hivatkozva nem írhatjuk meg
önök helyett.
Hulladékszállítási hírek
2021. évben a hulladékszállítás minden héten csütörtöki napon történik, mint azt
megszokták.
2021. évben lomtalanítás településeinken:
Hetvehely: 2021. június 8. kedd, 2021. szeptember 28. kedd
Okorvölgy, Szentkatalin: 2021. június 8. kedd
Nem kommunális hulladéknak minősülő egyéb hulladékot, lakcím kártya
igazolásával leadható a Bükkösdi hulladékudvarban.
Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 13:00-15:00,
Csütörtök: 13:00-16:00,
Minden hónap 3. szombat: 12:00-16:00 óráig.
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Hetvehely önkormányzati hírek
Nemzetiségi önkormányzati hírek
Intézményeinkben történt
Anyakönyvi hírek
Település Történelem
Egyéb

Hetvehely Község Önkormányzata
Ügyfélfogadási idők:
Hétfő: 08:00-16:00-ig
Kedd: 08:00-12:00-ig
Szerda: 08:00-16:00-ig
Csütörtök: 08:00-12:00-ig
Péntek: 08:00-13:00-ig
Hétfőtől-Csütörtökig mindennap 12:00-12:30 óráig ebédidő
Pénztári befizetések: Hétfőn-Szerdán-Pénteken: 8:00-11:00 óra között
A járványügyi helyzetre való tekintettel, kérjük egyeztessenek az
ügyintézőkkel időpontot: 06/73 578-528-as telefonszámon. Vigyázzunk
egymásra!
Hetvehely Orvosi Rendelő nyitvatartása:
Hétfőtől-Péntekig: 9:30-13:00
Telefonszám:06/30 157 29 76

Hetvehely Védőnői Szolgálat:
Minden héten keddi napokon
Telefonszám: 06/30 157 29 75

Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzata 7681 Hetvehely, Rákóczi u.36.
Telefonszám: 06-73/578-528 E-mail.: kozmuvelodes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Wágner Antal polgármester; Szerkesztő: Niesz Tímea

