Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Községek Lapja

A közelgő anyák napja alkalmából köszöntünk
minden kedves Édesanyát és Nagymamát!

József Attila:
Nem tud úgy szeretni
Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Örömkönnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
RHK Kft. megbízásából, felmérés készült!
RHK Kft megbízásából a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi kar, Földrajzi és Földtudományi
Intézet Társadalomföldrajzi kutatás Baranya megye településein, gazdasági felmérést végez az NYMTIT
tagtelepülésein.
Riportalanyok a települések polgármesterei, akik válaszolnak a feltett kérdésekre.
Kérdések elsősorban gazdasági, illetve demográfia jellegűek, valamint közszolgáltatások és
infrastrukturális helyzetképre irányultak. Jövőképet kellett megálmodni a településekre vonatkozólag,
milyen lesz a település ötven év múlva?
Természetesen a jelen helyzetből gondolva, nem sok jóra számíthatnak az önkormányzatok. Sem a
politika, sem a gazdaság nem erősíti az önkormányzatok szerepét. Sok a bizonytalanság, romlanak az
emberi kapcsolatok, mely eddig az alapját adta a fejlődésnek. Persze mindig van, és lesz is egy másik út,
mely helyén tudja kezelni a rossz irányt.
Jövőnk Biztonsága a Jelen Felelőssége - RHK Kft
Nyugat-Mecsekben az előző beszámoló óta eltelt időszakban folytatódott a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok végleges tárolójának lehetséges telephelyét vizsgáló földtani kutatás.
A Pécsi Bányakapitányság építési engedélye és az Országos Atomenergetikai Hivatal által 2020-ban
kiadott telephelykutatási keretprogram alapján újra indult a mélyfúrási program a Nyugat-Mecsekben.
A BAF- 3 fúrás 850 mélységű és a fúrólyukba észlelőrendszer kerül a nyomásviszonyok hosszú távú
megfigyelésre. Mellette a BAF-3 A 1600 méter mélységű fúrás készül, a mélyebb rétegek feltárására.
A BAF-4 Bükkösd Egéd közelében tervezett fúrás 800 méter mélységű lesz, és geofizikai, valamint
vízföldtani méréseket végeznek, illetve értékelik a tapasztalatokat.
- Az idei esztendőben is tervezve lett a lakossági közvélemény kutatás, mely a pandémia helyzettől
függően június-augusztusra hónapra várható.
Gépbeszerzés!
Az önkormányzat a megelőlegezési hitel felvételét követően, megvásárolta a traktort, valamint a hozzá
tartozó rézsűkaszát, mulcsozót, tereprendezőt, ágdarálót (Szentkatalin tulajdona), mely nagy segítséget
jelent a zöldterület karbantartásban. A közfoglalkoztatottak létszámának csökkentését követően csak gépi
munkával lehet pótolni a kieső munkaerőhiányt. A településkarbantartást, intézmények karbantartását át
kell értékelni, és új alapokra kell helyezni. A létszám csökkent, a feladat nőtt, ami nagy kihívást jelent az
önkormányzatok számára.
A hivatali feladatokat is egyre nehezebben tudják teljesíteni a Közös Önkormányzati Hivatalok, mert
egyre több feladat kerül az önkormányzatokhoz, valamint strukturális változásokat kell megismerniük az
új programok megjelenésével. A virtuális technika sem alkalmas minden esetben az elvárások
teljesítéséhez.
Elfogadásra került a település költségvetése!
Az előző évek gyakorlatától eltérően több olyan feladatra is kellett tervezni, amire ez idáig nem kellett. A
Covid vírus kezelést új tételként kell figyelembe venni, valamint az önkormányzatoktól történő
elvonásokat kell más forrásból pótolni.
Elvonásra került a gépjármű teljes összege, amit ezt követően a NAV szed be. Az IPA (iparűzési adó)
korlátozása max 1%-ra vethető ki. Ezt az adóformát a Képviselő-testületünk már évekkel ez előtt az
1,5%-ról 1%-ra csökkentette.
Újra kell gondolni a közfoglalkoztatási feladatokat, a törvényi változás hatására.
A 25 év alattiak foglalkoztatását nem preferálja a törvény. Az Ő kedvezményük a jövő évben jelenik meg,
az SZJA eltörlésével. Minimális emelkedés mutatkozik bérükben, ami nem hat ösztönzően a
közfoglalkoztatásban maradásra.
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Az önkormányzatoknak 10%-os
os hozzájárulást kell biztosítani a közfoglalkoztatottak béréhez, ami milliós
nagyságrendet jelent a foglalkoztató számára.
Az idei költségvetés a túlélésről szól, amiben nagyon pici a mozgástér.
Köszönjük!
Településünk Képviselő-testülete
testülete nevéb
nevében
en köszönetünket fejezzük Deverdics Józsefnek és
csapatának, akik önzetlenül felajánlották, hogy a Szolgáltatóház udvarában álló, veszélyessé vált
hatalmas fűzfákat kivágták, valamint az Óvoda udvarában álló platánfát ledarabolták.
Pályázatok készülnek!
- Nagy szükség lenne a Magyar Faluprogram keretében az Ady utca aszfaltozására, mely egyeztetés alatt
áll.
- Készül a közterületi játszótér tervezése, és a projekt írása. Amennyiben lehetőség volna, a Sportpark
pályázattal együtt volna célszerű kialakítani a játszóteret, mert amíg a gyermekek játszanak, a felnőttek a
sportpark eszközein erősíthetik magukat.
- A pályázati kiírás még nem született meg, de amennyiben lehetőség lesz célszerű volna a falubusz
cseréje. A jármű elmúlt hatéves, és meghaladta a 100.0
100.000 km-t.
Folyamatban van:
- A konyha fejlesztési pályázat kivitelezése.
- A MŰV ház felújítása
Gépbeszerzés megvalósult (traktor, rézsűkasza, mulcsozó, tereprendező, ágdaráló)

Fotó: Wágner Antal

Döntésre vár:
- Hivatal felújítása
- Sportpark építése
A Koronavírus leküzdésére egyre nagyobb az oltási hajlam, ami megállíthatja a vírus terjedését. Kérünk
minden oltásra várót, hogy akinek az oltópontokra kell jutni, és igénybe kívánja venni a falubusz
szolgáltatását, az jelentkezzen
ntkezzen a hivatalban a 06 73 578
578-528
528 telefonszámon, vagy Wágner Antal
polgármesternél a 30/686-9961
9961 mobilszámon, illetve Takács Viktor falugondnoknál a 30/ 296
296-2381
mobilszámon. Ha karanténba kerülnek, és segítségre van szükségük, a fenti számokon jelentk
jelentkezzenek!
Vigyázzunk egymásra!
Vírusmentes időszakot kívánunk mindannyiuknak!
Wágner Antal
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
Magyarország változatlanul az európai élmezőnyben van a beoltottság terén. A beoltottak száma ezen a
héten meghaladja a 2,5 milliót. Ez le
lehetővé
hetővé teszi, hogy szigorú biztonsági szabályok mellett megtegyük
az első lépéseket az élet fokozatos újraindítása felé. Ennek megfelelően:
- a kijárási tilalom az este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra módosul;
- az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 kö
között lehetnek nyitva;
- az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek szigorú szabályok mentén nyitva lehetnek:
átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben;
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűn
megszűnnek, így kinyithatnak a
fodrászatok és a kozmetikák is;
- a vendéglátóhelyeken továbbra is csak elvitelre történő kiszolgálás lehetséges, a vendégek csak az ehhez
szükséges időtartamra mehetnek be az éttermekbe;
- az iskolák és az óvodák a pedagógusok oltá
oltását követően, április 19-én
én indulhatnak újra.
Már több mint 3 millió 840 ezren regisztráltak az oltásra. Az oltási terv alapján májusig minden olyan
honfitársunk megkaphatja a vakcinát, aki eddig regisztrált.
Addig is vigyázzunk egymásra!
Koronavírus Tájékoztatási Központ

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött: Orsós József & Hartmann Renáta
Finta Christopfer & Onozó Mercédesz

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:

Rapp József
Fischer Jánosné
Androvics András
Amrein Béla

Őszinte részvétünk a családoknak!
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ÓVODAI HÍREK
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre, a Hetvehelyi Óvodába a beíratása
koronavírus helyzet miatt a következőképpen alakul:
A gyermek beíratásának szándékát a szülők email-ben (ovoda@hetvehely.hu ) vagy messenger
üzenetben tehetik meg 2021. április 12. és 16. között!
A beíratáshoz szükséges dokumentumokat, kérjük, fotóként csatolják a beíratási kérelemhez:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek lakcímkártyája,
•TAJ-kártyája,
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája (mindkét oldalát szükséges fotózni)
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült, illetve (halmozottan) hátrányos helyzetet
megállapító határozat.
Ezeket a dokumentumokat személyesen majd szeptemberben be kell mutatni az óvodában!
Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik
életévét. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
Azon gyermekek esetén, akik 2021. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, a szülők az óvodai
felvételi kérelmüket jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban
megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Amennyiben a gyermek az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2021. május 15-ig) írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2021.09. 01. Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben
megfogalmazottak alapján, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi
előírás alapján és írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A nemzetiségi óvodai nevelés óvodánkban megszervezésre kerül, ha azt legalább nyolc azonos
nemzetiséghez tartozó szülő kezdeményezi. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani az
óvodavezetőnek.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak
megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat ellátására a Hetvehelyi
Óvodát jelöli ki.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a
mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata
nyilvános, megtekinthető Hetvehely Község honlapján és az intézményvezető irodájában.
Hetvehely, 2021. március 24.

Scherdán Zoltánné
Intézményvezető
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Márciusban ismét nagy öröm érte Óvodánkat. Bekerültünk az Ovis Labdaprogram által kiválasztott
intézmények közé. A támogatás keretében 24 db focilabda, 44-4 kézi-, kosár- és röplabda, 20 db bója, 8 db
kötéllel ellátott edzőlabda,
dzőlabda, 2 lábtenisz szett, 4 önfelálló kapu, 4 összehajtható kapu, 2 edzőállomás és 16
mez, került az óvoda tulajdonába. A rengeteg sportszer már meg is érkezett hozzánk. Úgy terveztük, hogy
ezt a szép meglepetést húsvéti ajándékként már használatba is vvehetik
ehetik a gyermekek az udvaron, ám a
járványhelyzet sajnos felülírta terveinket. Abban mégis biztosak lehetünk, hogy az óvodások öröme az
intézmény újranyitásakor is hatalmas lesz.

Az Óvoda és a Szülői Szervezet jóvoltából gyermekeink húsvétkor kis csomagot kaptak ajándékba. A
munkaközösség tagjai megszervezték, hogy az ajándék még az ünnep előtt minden családhoz eljusson, a
szülők pedig gondoskodtak róla, hogy a nyuszi tudjon róla, melyik fészekbe kell rejteni a meglepetés
meglepetést.
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Nagyon várjuk már a rendkívüli helyzet végét. Reméljük, hogy húsvét után az óvoda újra fogadhatja a
gyermekeket. Ám a 145/ 2021 (III.27) Korm. rendelet (2) bekezdése értelmében, az óvodákban 2021.
márc. 8-án elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése csak április 19-én lép hatályba.
Ebben az időszakban óvodásaink fejlesztése továbbra is - az iskolai digitális oktatáshoz hasonlóan online formában valósul meg.
Néhány alkotás, amit a gyermekek a rendkívüli időszakban készítettek:

Fotók: Ungváriné Kapronczai Ágnes
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Így készülünk mi…

címmel jelent meg Ballabás Kata összeállítása a Pegazusban, a lovasok
lapjában, mely összeállítás a távlovasok 2021 évre való felkészüléséről szól. Ebből megtudhatjuk helyi
versenyzőnk, Takács Marcell terveit.
Marcellnak nagy tervei vannak a jövőt illetőn, mindenféleképpen szeretne még egy 40 kilométeres
minősítő versenyt, ami kelleni fog majd a 80 kilométeres távjuk teljesítéséhez, hogy annak neki tudjanak
vágni. Mivel a járvány miatt elég sok verseny elmaradt, így a ló kondíciójára nem figyelt oda annyira,
mint versenyidőszakban,
szakban, de már kora tavasszal
tavasszal, nagy kedvvel kezd neki a versenyekre való
felkészülésnek, és természetesen ekkor már odafigyel lova, Batu étrendjére, hogy mit is kaphat vagy vihet
be a szervezetébe. Hétről hétre egyre jobb fizikummal fognak rendelkezni, és akkor már csak kitartás kell
mindkettőjük részéről, de úgy érzi, hogy vannak olyan kapcsolatban a lovával két év után, hogy ezt már
meg tudják oldani.
Forrás: Pegazus a lovasok napja 2021. április

OKORVÖLGY
GY KÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT HÍREI
Önkormányzatunk az idei
dei évben négy fő köz
közfoglalkoztatottat
foglalkoztatottat tud alkalmazni,
alkalmazni mivel ismételten
csökkentették a létszámot. Fő feladatuk a kert gondozása, közterületek, köztemető zöld területeinek
rendben tartása. Közművelődési asszisztens felvételére volt lehetőségünk, jó hír hogy a munkabérét az
állam finanszírozza. Önkormányzatunk a korona vírus okozta nehézségek csökkentésére tartós élelmiszer
csomagot juttatott minden család részére.
A csomag húsvét előtt mindenkihez megérkezett.
Tisztelt Okorvölgyi lakosok!
Településünk régi vágya teljesült a falugondnoki szolgálat bevezetésével. Egy olyan új szolgáltatást
vehetnek igénybe lakosaink, mely komfortosabbá, kényelmesebbé teszi mindennapi életünket.
A falugondnoki szolgáltatás kis közösségünk minden tagja számára ingyenesen igénybevehető. Az
ésszerű és gazdaságos üzemeltetés összehangolt munkaszervezést igényel. A napi teendők
megszervezéséhez kérjük, időben szíveskedjenek jelezni a falubusz igényüket!
Kérjük a lakosságot, hogy az igénybevétel előtti napon 1600 óráig jelezzék igényüket a falugondnoknál
telefonon vagy személyesen. Esetleges túljelentkezés esetén az érkezési sorrend dönt. Kérjük, időben
jelezzék igényeiket!
Amennyiben a falugondnokot vásárlással, gyógyszer kiváltással bízzák meg, kérjük, számára előleget
adjanak átvételi elismervény ellenében. A vásárlást követően a falugondnok elszámol az árucikkekkel és
a pénzzel.
Kérjük a lakosságot, hogy a gyógyszer kiváltást keddi és pénteki napokra tervezzék. Egyedi igényeket
csak különösen indokolt esetben tudunk teljesít
teljesíteni!
Hétfőn és csütörtökön lehetséges a bevásárlásokat intézni. Nagy bevásárlást heti egy alkalommal tudunk
teljesíteni.
Kérjük, az egészségügyi ellátás tekintetében a sürgősségi beteg szállítást ne a falubusszal vegyék igénybe,
ilyen esetben hívjanak mentőt!
Falugondnok: Rapp Csabáné (tel: 30/659
30/659-0281)
Majorosi Józsefné
polgármester
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2021. Március
Bakonya:
Idősebb lakosaink Covid elleni oltása folyamatosan zajlik házi orvosunk és a pécsi oltóközpont által. Covid általi
súlyosabb megbetegedés és haláleset szerencsénkre nem ismert néhány hatósági házi karantén eset kivételével.
Folyamatosan tudunk biztosítani szájmaszkot és fertőtlenítőt a lakosság számára, ha szükséges, de mostanra egyre
kisebb az igény, szinte mindenki felkészült és gondoskodik magáról és hozzátartozóiról.
6 főt foglalkoztatunk a nyári közfoglalkoztatás keretében. Ezen felül felvettünk egy karbantartót, államilag
támogatott munkabérrel.
Márc. 15. én a megemlékezést online tartottuk. Iskolás, óvodás gyerekek előadásában. Az N.M. I. Baranya megyei
igazgatónője megosztotta az elkészült megemlékezést a Baranyai közművelődés csoportban. A műsorban szereplő
gyerekek iskoláiból rengeteg pozitív visszajelzés érkezett és ezt a pedagógusok volt ahol szaktanári dicsérettel volt
ahol 5-ös érdemjeggyel jutalmazták közművelődési asszisztensünknek köszönhetően.
Boda:
Boda Község önkormányzata, a járványhelyzetre való tekintettel tisztasági és fertőtlenítővel ellátott csomagot
adott át a településen, lakott ingatlanonként. A csomag értéke darabonként 3500 forint, az érintett ingatlanok száma
158 db.
Megkezdődtek a tavaszi munkálatok az önkormányzati tulajdonú zártkertekben. Földek művelése, szőlő metszés,
gyümölcsfák metszése, permetezés, közterületek karbantartása.
Bükkösd:
Önkormányzatunk jelentős szerepet vállalt a Covid oltásprogramban, körzeti orvosunkkal egyeztetve
megszerveztük az érintet lakosok oltópontokra történő szállítását azok esetében, akik ezt igényelték. A doktornő
munkáját segítve gyorsteszteket vásároltunk az esetleges megbetegedések minél gyorsabb kiszűrésére, így a
hamarabb megismert megbetegedés remélhetőleg nem okoz akkora komplikációt és időben hatékonyabban
gyógyítható. Településünk határában elkezdődött az idei évre tervezett BAF 4 kutatófúrás. A tervek szerint nyár
végére elérhető az a mélység, amiről értékes információkat szeretnének nyerni. Terveink szerint ez évben is több
pályázatot szeretnénk beadni, ezek előkészítő munkái vannak folyamatban. Az önkormányzat tulajdonában lévő
horgásztó hasznosítására új megállapodást kötöttünk, az eddigi használat feltételrendszere kissé zavaros és
rendezetlen volt. Számos érdeklődő volt, aki a tavat kibérelte volna a környező tavak mintájára üzleti alapon
működtetve. Azonban úgy döntöttünk, hogy az a Bükkösdi kötődésű horgászegyesület üzemeltetheti, aki eddig is
tette, de egy új megállapodás alapján. Remélhetőleg a helyi horgászok megelégedésére, mert ez a kitétel volt a
megállapodás alapja az egyesület vezetésével.
Cserdi:
Az önkormányzati földterületeken elkezdődtek a tavaszi munkálatok, jelenleg a talaj előkészítése zajlik.
Azok a rászoruló családok, akik előkészítették kertjeiket ingyen vetőmagot kapnak az önkormányzattól.
Az önkormányzat támogatásával a 8 db centrifuga lesz kiosztva a nagycsaládosok között.
A Színfonia felzárkóztatási program keretein belül a Máltai Szeretett Szolgálat hangszereket vásárolt a gyerekek
részére.
A Fűszer Paradicsom Kft. három darab digitális mérleget kapott, melyek a termékek csomagolásában segítenek a
dolgozóknak.
A Magyar Falu Program keretein belül pályázatokat kívánunk benyújtani.
Cserkút:
Egy húsz éves problémára sikerül pontot tenni. Magyarország Kormánya 173.000.000 Ft-al támogatta a Plató
szennyvíz beruházást.
Köszönettel tartozunk Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnknek, akivel közösen sikerült elősegíteni ezt a
támogatást.
Jól halad a József Attila utca kocsibejáróinak felújítása, és a belterületi útjaink felújítása.
Zöldterületi munkálatainkat folytatjuk az Alkotmány utcában a levendulák megújítására kerültek, és a régi
növényeket a lakosságnak ajánlotta fel az önkormányzat.
Dinnyeberki:
Márciustól közmunka programunk 5 fővel elindult. Nőnap alkalmából virágot vittünk házhoz hölgy lakosainknak.
A településünkön folyamatos a pandémia elleni védekezés.
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Magyar Falu Programban készítjük elő pályázatainkat. Lakosaink részére élelmiszert osztottunk és ruhaadományt
is kaptunk melyet folyamatosan osztunk a lakosságnak.
Helesfa.
A hónap elején megindult a közmunka program, 4 fő közfoglalkoztatottat tudott felvenni az önkormányzat. Fő
feladatuk a község köztereinek rendben tartása lesz, kaszálás, virágágyások gondozása.
A járványügyi helyzethez alkalmazkodunk, segítséget nyújtunk mindenkinek, aki kéri.
A húsvétra most csendesebben készülünk, elmaradt a szokásos gyerekrendezvényünk.
Hetvehely:
Hetvehely és Szentkatalin konzorciumban pályázott egy DEUTZ-FAHR 5100 D KEYLINE traktorra, egy oldal
mulcsozóra, egy tereprendezőre, egy mulcsozóra, valamint egy ágdarálóra, melyeket a gépforgalmazó leszállított az
önkormányzat telephelyére. A VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú "Gépbeszerzés Hetvehely, Szentkatalin
útkarbantartáshoz" című projekt elnyerésével valósult meg.
A gépek értéke 18.600.000 Ft.
Elfogadásra került a 2021 évi önkormányzati költségvetés, mely tartalmazza a kormány által meghozott
szabályozásokat, illetve szigorításokat.
Önkormányzat az idei évben "Köztéri Játszótér" pályázat kiírására pályázik a Magyar Falu Program keretében.
Ibafa:
A hosszú távú közmunka programunkat 7 fővel kezdtük el, később még 4-en csatlakoznak a programhoz.
Március 1-jén Bodán aláírásra került a NYMTIT támogatási alapszerződés.
A veszély helyzettel kapcsolatos szabályokról és azok változásáról rendszeresen szórólapon tájékoztatjuk a
lakosságot.
Kővágószőlős:
Új munkatárs érkezett a Közös Hivatal Kővágószőlősi Kirendeltségére. Feladatkörébe a pénztári és adó ügyek
tartoznak. Gépjármű felhajtó készül a konyha pályázatunkkal összefüggésben. A munkálatokat
földmunkagépekkel végeztettük el.
A március 15-i koszorúzási ünnepséget dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnkkel szűk körben tartottuk meg.
A megemlékezésről készült videófelvétel felkerült a település honlapjára.
A hónap elejétől 12 hónapra ismét lehetősége van az önkormányzatnak 6 fő közmunkást foglalkoztatnia. A
2021.03.01-2022.02.28-ig terjedő időszakra aláírt szerződés elsősorban település karbantartásra azon belül
zöldterület karbantartásra szól.
Elindultak a tavaszi munkálatok. Ismét több veszélyes fát kellett kivágatnia az önkormányzatnak, az ágak
belógtak a villamos felsővezetékbe, a gyökerek a járdákban okoztak jelentős károkat, és a gyalogos közlekedést is
veszélyeztették.
Az önkormányzat segítséget nyújt az oltás regisztrációban azoknak a helyi lakosoknak, akik nem rendelkeznek az
ehhez szükséges informatikai eszközökkel, lehetőségekkel.
Március 1-én Boda község hivatalában a pandémiás szabályok betartása mellett került sor az NYMTIT Támogatási
alszerződés aláírására. Kővágószőlős a támogatás összegét működési célokra fogja fordítani.
Március 1-vel 6 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk a Hosszabb távú közmunka program keretében.
Kővágótöttös:
Március 1-én aláírásra kerültek Bodán, a NYMTIT települések alszerződései, Kővágótöttös Község működésre
kérte a támogatást.
Ugyancsak a hónap első napjától elindult a 2021. évi Közmunkaprogram, öt főt foglalkoztat az
önkormányzat hosszútávú közmunkaprogram keretein belül.
A hónap közepén Az RHK Kft megbízásából polgármesterünk válaszolt a PTE-TTK munkatársai által felállított,
"Társadalomföldrajzi kutatás Baranya megye településein" című kérdőívre.
Március 15-i ünnepséget a vírushelyzet miatt online szervezte meg kulturális szakemberünk, helyi fiatalok mondták
el verseiket, Dénes Emilné Marika a templom orgonáján játszotta el a Himnuszt, az emlékezés koszorúját
alpolgármester asszony és a polgármester asszony helyezte el a hősök emlékművén.
Az Önkormányzatnál és a Közösségi Háznál szélessávú internet üzembe helyezése megtörtént, melyet a
DrávaNetZrt. üzemelte.
Kihelyezésre kerültek az RHK Kft-től kapott kőzetmintás ládákból a közmunkások által készített köztéri fa
virágtartók, vonatok, kutak, melyek a húsvéti dekoráció részét is képezik.
Az Önkormányzat húsvéti támogatást 5 000.- Ft/fő és sonka, stifolder csomagot osztott ki Húsvéti ajándékként
minden Kővágótöttösön életvitelszerűen élő állandó lakosnak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Húsvéti
csomagot osztott ki a 0-14 éveses életvitelszerűen itt élő gyerekeknek.
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FIGYELEM!!!!
Autóverseny miatt Golgota (Lovarda) és Hetvehely közötti 6605.sz. útszakasz 2021. április 11.-én 0600
– kb. 2100 –ig lezárásra kerül! Az útzárás ideje alatt az útra hajtani TILOS! A szabály megszegése
rendőrségi feljelentést von maga után! A rendező 484/2020. (XI.10.) „A veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” Kormány rendelet értelmében a rendezvény
látogatását a közönség részére NEM engedélyezi. ZÁRTKAPUS SPORTESEMÉNY!

HETVEHELY KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET HÍREI

A tavaszi szezontól Fata Gábor lett
csapatunk edzője. Két játékost igazoltunk:
Balogh Krisztián Királyegyházáról érkezett,
Kovács Péter pedig Bodáról. Orsós Richárd
és Horváth István pedig más egyesületnél
folytatja pályafutását.

Bajnoki mérkőzés XII. forduló
Hetvehely-Misinai Sasok
0-3 /0-2/
Hetvehely:
Varga J.
Nagy, Deverdics, Berkes M., Varga R.
Vincze, Till, Bogdán A., Panek
Pavlus, Gulyás O.
Gólszerző: -

Hosszú éveken keresztül volt oszlopos tagja
csapatunknak Bogdán Péter és Bogdán
Viktor, akik most úgy döntöttek befejezik
labdarúgói pályafutásukat. Köszönjük fiúk
kitartó, eredményekben gazdag játékotokat!

Csere: Berkes M. h. Balogh

Lóki Károly szakosztályvezető
Bajnoki mérkőzés XIV. forduló
Hetvehely-Vajszló
1-2 /1-2/
Hetvehely:
Varga J.
Nagy, Varga R., Vincze
Till, Gulyás O., Buchwald, Panek
Pavlus, Botos
Gólszerző: Gulyás O.

Bajnoki mérkőzés XIII. forduló
Baksa-Hetvehely
1-6 /0-1/
Hetvehely:
Varga J.
Deverdics, Berkes M., Varga R., Vincze
Till, Nagy, Gulyás O., Buchwald
Panek, Botos
Gólszerző: Deverdics /2/, Varga R.,
Pavlus, Nagy /2/

Csere: Nagy h. Balogh

Csere: Buchwald h. Pavlus
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