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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kutatjuk a múlt értékeit!
Településünk egyik szimbóluma lehet, a helyi védelem alatt álló hivatal melletti gesztenyefák. Több
alkalommal kutattam, hogy mikor ültethették csemete korukban a hatalmasra nőtt fákat.
Az elmúlt hetekben több alkalommal szállítottam embereket Szigetvárra az oltóközpontba, amikor falunk
legidősebb asszonyától Ladányi Maris nénitől érdeklődtem, hogy nem tudja e, mikor lettek elültetve a
gesztenyefák. A feltett kérdésemre már is érkezett válasz. Igen tudom, hogy mikor lettek ültetve, és még
azt is tudom, hogy kik ültették. Az 1939-1940-es években lakott falunkban egy Török nevezetű jegyző,
akinek három gyereke volt. Ők ültették a gesztenyefákat, melyek már 80 évesek és hatalmasra nőttek.
Majd én folytattam, hogy 1995 környékén volt egy gombabetegség, mely megtámadta a gesztenyefákat.
Ekkor halt ki a Pécsváradi gesztenyés nagy része.
Egy idős erdészt kérdeztem, hogy mivel lehetne megvédeni a fáinkat, mert félő, hogy ezek a csodálatos
fák is megbetegszenek. Egyetlen módon védhetjük meg a fákat. Ősszel levélhullás idején az utolsó levelet
is égessük el, mely lehull a fákról. Egy gomba betegíti a leveleket, mely a leveleken keresztül mérgezi a
fákat.
Az elmúlt évtizedekben sikerült megőrizni ezeket a csodaszép fákat.
Szent Antal kápolna újra születésének története!
A legenda valós történeten alapszik, nem kitalált esemény!
Egy téli vasárnap délután a kutyámmal sétálás közben felkerestem a romokban heverő Szent Antal
kápolna romjait. Sokszor hallottam az idősebb nemzedéktől, hogy mi történt ezzel a kis kápolnával.
Amikor a helyszíne értem csak romot láttam, és egy ledöntött keresztet. Olyan érzésem volt, mintha
valaki azt mondta volna, hogy neked adatik lehetőség visszaépíttetni ezt a kis kápolnát. Tartozunk a
jövőnknek azzal, hogy mindenki ismerje meg a legendát, mely méltatlanul lett elfelejtve.
Még a gondolat is szíven ütött, mely olyan érzés volt, mintha az erre járt Kániak szóltak volna hozzám.
Feltekintettem a hatalmas hársfára, melynek lombja védte a még megmaradt köveket, és arra gondoltam,
hogy nem véletlenül kerültem ide. A kutyám közben kapargatta a fagyott földet, és előkerültek a kereszt
néhány megmaradt darabjai. Már akkor arra gondoltam, hogy a letört korpusz és a szobor darabjait
összefúrjuk és örök mementónak a kápolna előtt megőrizzük.
Már másnap a hivatalban a két remek gondnokunkkal megterveztük a kápolna visszaépítését. Hau Károly
és Kőszegi Gyuri érdemeit dicséri, hogy mindent eredeti módon sikerült visszaépíteni, azokból a
kövekből, melyeket már a föld ellepett.

Hetvehelyi Hírmondó

2021. május

Miután elkészült az építmény jelentkezett Rapp György, aki az
1950-es
es években az eredeti kovácsoltvas ajtót megmentette, és
leolajozva a padlásán őrizte. Ennél nagyobb örömet nem
okozhatott volna számunkra. Elkészült a kis kápolna és előtte az
önkormányzat állíttatott egy új keresztet, valamint örök
mementónak az eredeti kereszt csonka formában hirdeti, hogy
még élnek emberek, akik tisztelik a múltat, és annak értékeit.
A környezet kialakításában sokan részt vettek a családo
családokból,
akikről kép is készült.
A legenda, mely magyarul és németül is hirdeti a valóságot, a
kápolna előtt lett elhelyezve!

Fotó: Egédi Attila

Heimatmuseum
imatmuseum létesítésének története!
Az épületet a szocialista időszakban tűzoltószertárnak használták. A kis házhoz tartozott egy lakórész is
melyben családok éltek. Ebből az épületből lett kialakítva a múzeum. A kis lakrészben Német Károly és
az 1940-es
es években óvónőként dolgozó Árvainé Ili néni lakott.
Az idős Ili néni halálát követően lányai örökölték az épületet, illetve Néme
Némett Karcsi bácsi kórházi ellátásra
került. Felkerestem az örökösöket, akiknek elmondtam, hogy a településünk képviselőinek egyetértésében
pályáznánk egy múzeum kialakítására, melyben elhelyeznénk a falunkban élő családok által felkínált régi
bútorokat, eszközöket.
zöket. Ha nem vagyunk tolakodóak, akkor az önkormányzat megvásárolná az ingatlant,
amire az örökösök igent mondtak. Az ügyvédi és Földhivatali eljárásokat követően pályázatot
készítettünk, és a döntéshozók támogatták az elképzelésünket. Az épület kis átala
átalakításokat követően
végleges állapotba került, melyben a településünk több családja bútorokat, korabeli ruhákat és eszközöket
adományozott.
Így került a múzeumba a „palvíre Tóni bácsi” borbélyszéke és borbély eszközei, amivel a múltban
készítette számunkra a csikófrizurát, valamint a „Froncsi Jani bácsi” suszter eszközei, akire sokan
emlékeznek, mert Ő foltozta a focicipőinket, ragasztotta a Tisza Cipőgyárban készült dorgóinkat. Stengl
Karcsi bácsi asztalosszerszámai, Kiel János bácsi bognárszerszámai. Az ép
épületben
ületben a valaha használt
eszközökön túl, a legendás Hetvehelyi zenekarról készült lakodalmi képek, hangszerek, katonai láda,
mely Amerikát is megjárta láthatóak. Szép gyűjtemény a valaha falunkban élt, és tanított kántortanítók
képei, illetve az 1940 es években készült családi képek, és múltat idéző imakönyvek. A fészerben egy
lovaskocsi, szövőszék, teknők, köcsögök, kaszák és egyéb eszközök lettek kiállítva. Az épület
folytatásában egy kemence került kialakításra, melyben ünnepek alkalmával strudlit, rét
rétest, kenyeret
sütnek a német nemzetiségi önkormányzat tagjai. Miután az épület elkészült, a Képviselő
Képviselő-testület átadta a
helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak használatra.
Az épülethez tartozó udvarrészt az akkori Képviselő
Képviselő-testület
testület az óvodához csatolta, így megnövelve az
óvodaudvar méretét. Az épület udvar felőli oldalára, a fehérre meszelt falfelületet az óvónők
gyermekfestményekkel kívánják díszíteni.
Az épület avatóján megjelent Pai
Paizs
zs József országgyűlési képviselő, falunk polgárai, és a német
nemzetiségi
égi önkormányzat asszonykórusa, akik német nemzetiségi dalokkal színesítették az ünnepet.
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NYMTIT hírek!
Negyed évszázada annak, hogy megalakult a Nyugat
Nyugat-Mecseki
Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás, rövidítve Nymtit!
Az Nymtit célja változatlan tartalommal, a térségben folyó kutatási munkálatokkal kapcsolatos
információk áramoltatása a lakosság irányába.
Ellenőrző Bizottság működtetésével továbbra is képviseli a lakosok érdekeit, hiteles és közérthető módon
ellátja
látja a tájékoztatási feladatait, továbbá együttműködik a szakma, a hatóság és illetékes minisztérium
képviselőivel.
A tájékoztató tevékenység során továbbra is nagy hangsúlyt kap a tagtelepüléseken élő gyermekek részére
összeállított programok Niels Bohr fizika és kémia verseny, melynek minden évben Hetvehely a
házigazdája, valamint a játékos szellemi vetélkedő eredményes magvalósítása.
Fontos a lakossággal történő bizalomépítés, melynek fenntartása rendkívül komoly és felelősségteljes
feladat.
A tagtelepülésen élő lakosság folyamatos tájékoztatása szükséges ahhoz, hogy hiteles döntéseket tudjanak
hozni az ügyben. A két évente történő lakossági felmérésből lehet tudni, hogy az emberek ismerik, tudják
miért szükséges a kutatás.
Annak a korosztálynak kell gondoskodni a nagy radioaktivitású hulladékok elhelyezésről, amely ennek
előnyét élvezi.
Sok vita van az Atomerőművek által előállított energiatermelésről, azonban azt látjuk, hogy egyre
nagyobb igény van az energia szükségletére. A termelés 1982
1982-es indulása óta eltelt időszakban összesen
500 terawattóra, azaz 500 milliárd kilówattóra villamos energiát termelt a Paksi Atomerőmű. Ilyen
mennyiségű áram egy teljes hétig képes lenne biztosítani az egész világ villamosenergia
villamosenergia-fogyasztását.
Paksi reaktorokkal megtermelt áram a hazai bruttó termelés közel 50 százalékát jelentette. Természetesen
ennek az energiaforrásnak is van hulladéka, amivel kezdeni kell valamit. Valahol el kell helyezni, egy
biztonságos végleges tárolóba. Ennek a végleges tároló
tárolónak
nak a helyét keresik a szakemberek, mely csak
megfelelő kutatási eredménynek ismeretében mondható ki.
Wágner Antal
polgármester

Anyakönyvi hírek

Elhunyt:

Vass Józsefné
Szerző Zoltánné

Őszinte részvétünk a család
családnak!
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NYMTIT Lakossági Ellenőrző Bizottsági hírek
Lakossági Ellenőrző Bizottság 2021.05.04.-én helyszíni szemlén vett részt a Mecsek nyugati részén
történő mélyfúráson. A szemlén részt vett Kovács Győző az NYMTIT elnöke, a tagtelepülések
polgármesterei, az RHK Kft. munkatársai Molnár Péter, Nős Bálint és Honti Gabriella, valamint a
Mecsekérc és a Rotaqua Kft. szakemberei.
Molnár Péter miután bemutatta a fúrómestert elmondta, hogy Kővágószőlős, Hetvehely összekötő út
melletti területen 850 m2-en két fúrólyukat mélyítettek BAF kőzet kutatása céljából. Az egyik fúrólyuk
850 mélységű, melynek befejezési fázisához értek. A fúrólyuk felszíni részén egy kibetonozott aknában
Kanadából beszerzett ellenőrző műszereket helyeztek üzembe, melyek folyamatosan gyűjtik az
információt a fúrólyukban történő változásokról, vízáramlásról, kőzetmozgásról. A szakemberek
elmondása szerint fontos, hogy mindent megismerjenek a BAF jellemzőiről. Mindezek a feladatok a
kutatást szolgálják, hogy a későbbiekben biztonsággal lehessen kimondani, a kőzet megfelelő, vagy el
kell utasítani és más területen kell folytatni a kutatást.
A második fúráshoz jelenleg telepítik a gépeket, mellyel 350 méter mélységű fúrólyukat építenek. Ennek
célja a két lyuk közötti kőzetjellemzők megismerése, a felszín alatt vízerek mozgása. Kérdés hangzott el,
hogy meddig szükséges a telepített műszerek jelenléte. Molnár Péter válasza, hogy mindaddig, amíg a
kutatás folytatódik, hiszen arra kell törekedni, hogy teljes körűen megismerjék a kőzet tulajdonságait.
Újabb kérdés, hogy a fúráshoz használt vízzel mi történik, miután szennyeződik.
Válasz: Az elhasználódott víz veszélyes hulladéknak minősül, ezért annak megfelelően kezelik.
Ezt követően Molnár Péter vezetésével egy újabb helyszín megtekintésében vettünk részt. Bükkösdhöz
tartozó Egéd településész közelében, a lakott résztől 1 km távolságban szintén egy fúrást tekintettünk meg.
Ez a fúrás kb. 5km távolságban van légvonalban az előzőekben megtekintett fúrásoktól.
A fúrómester elmondta a fúrás szakmai részét, melyben egy konténerben bemutatta a fúrócsövekből
kinyert magmintákat. A barna színű magmintákban jól kivehető volt az elmúlt évmilliók alatt lejátszódó
földtani képződmények. A szakemberek elmondása szerint évmilliókkal ezelőtt sivatagi állapotok voltak
a területeken. A későbbi korban a kőzettömörülés hatására megszilárdult és kialakult a BAF kőzet,
melynek jellemzőit kutatják. A fúrásból kinyert magminták, ezt a célt szolgálják. A tömör henger formájú
magmintákon kivehetőek voltak a vízerek és töréspontok.
Az érdekes és tartalmas bemutatást követően Molnár Péter elmondta, hogy amennyiben a tagtelepülésen
élők érdeklődnek a fúrások felől, szívesen tartanak bemutatót a pandémia helyzettől függően. Ezt a
polgármesterek előre jelezzék, hogy szervezett formában történjen.
Hetvehely, 2021. május 5.

Kelenfiné Barics Rita
Lakossági Ellenőrző Bizottság tagja
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EBOLTÁS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az eboltás időpontja:

HETVEHELY KÖZSÉGBEN
2021. május 23. 700 órától 730 óráig
OKORVÖLGY KÖZSÉGBEN
2021. május 23. 800 órától 830 óráig
SZENTKATALIN KÖZSÉGBEN
2021. május 23. 900 órától 930 óráig
Az eboltás díja: 5000.- Ft, háznál történő oltásnál 6000.
6000.- Ft.
A védőoltást csak a mikrochippel ellátott ebek kaphatják meg (A veszettség elleni védekezés
részletes
letes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4 § (7) bekezdése értelmében).
A veszettség elleni oltást elmulasztó eb tulajdonosa szabálysértést követ el, az oltatlan ebek ebrendészeti
eljárás alá kerülnek.
Dr. Kollár Kornél

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy 2021
2021. június 8-án Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek
területén a Dél-Kom Nonprofit Kft.. LOMTALANÍTÁST tart.
Kérem Önöket, hogy a lomtalanításra szánt holmikat a házuk elé az útpadkára készítsék ki, reggel 6 óráig
úgy, hogy a szabad közlekedést a kitett holmik ne gátolják, szóródó anyagok a tisztaság megóvása
érdekében dobozban, vagy zsákban kerüljenek kihelyezésre.
A lomtalanítási akció keretében a Dél-Kom Kft. építési törmeléket, zöldhulladékot,
zöldhulladékot állati tetemet,
veszélyes hulladékokat,, elektronikai hulladékot nem szállít el!

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
kirendeltség
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ÓVODAI HÍREK
Április 19-én – a rendkívüli szünet után - újra megnyitott óvodánk. A gyermekek legnagyobb örömére
minden nap használjuk a Nemzeti Labdaprogramból érkezett edzőfelszereléseket.

Az óvodás gyermekek édesanyját a vírushelyzetre való tekintettel idén is rendhagyó módon
köszöntöttük. A gyermekek elárulták nekünk, mi az, amiért a saját édesanyjuk különleges, miért szeretik
őt a legjobban a világon. Ezeket a kedves üzeneteket juttattuk el május első vasárnapján az anyukáknak.
Kovács Barbara: Álruhás királylány
Álruhás királylány
az én anyukám.
Télen-nyáron farmerban
jár mindig az utcán.
De, ha felvenne
egy szép, hosszú szoknyát,
mindenki láthatná
királylány mivoltát.
Anyukám, vedd fel
a legszebbik szoknyád,
a hajadba tűzzél bele
csillogó koronát,
ámuljon mindenki,
hogy TE milyen szép vagy,
világgá kiabálom:
TE CSAK AZ ENYÉM VAGY

Szolga Alíz rajza

Intézményünk két pályázati programban indul. Az egyik pályázathoz
készült egy rövid kis film, mely megtekinthető a Youtube-on
MindenKÉPpen varázslat címmel. Kérjük, aki teheti, regisztráljon a
Let’ Colour weboldalán és szavazzon óvodánkra, hogy megnyerhessük a felajánlott falfestéket!
A másik pályázat, amiben részt veszünk, a DM által szervezett „A
Nap gyermekei program”, ahol szintén lehet majd ránk szavazni.
Támogató segítségüket ezúton is köszönjük!
Ungváriné Kapronczai Ágnes
óvónő
Fotók: Takács Viktorné
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OKORVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Okorvölgy település értéktárába felvettük a „Bélyeges téglagyűjteményt”
Okorvölgy településen, magánerőből létrehozott téglagyűjtemény, szinte kizárólag a történelmi
Magyarország területéről történt gyűjtésből származik.
A különböző helyekről és korokból származó, közel 1000 db-os válogatott égetett agyag termék tartalmaz
a Római Birodalom, Pannónia tartomány területéről származó, tetőfedő, falépítő, sírlefedő darabokat is.
Kiegészül a gyűjtemény, egyedinek számító állatlábnyomos darabokkal, padlásburkoló téglákkal, épülethomlokzatdíszekkel, keramit lapokkal. A folyamatos gyűjtés következtében állandóan bővül kollekciónk.
A kiállított pecsétes téglákon kívül még kb. 2500 db. téglakép elektronikus foto-dokumentációban
szerepel.
A Nemzeti értékként megnevezett „BÉLYEGES TÉGLAGYŰJTEMÉNYT” nem a jelentőségüknek
megfelelően kezelik. Ezen próbál segíteni, a maga szerény eszközeivel, ez az Okorvölgyön létrehozott
helyi téglagyűjtemény Novotni Béla tulajdonát képzi, mely a Jókai u. 11 sz. alatt található.
Nyári időszakban, májustól októberig, előzetes telefonon vagy e-mailen történő bejelentkezés után
térítésmentesen látogatható. (Támogató adományokat, a gyűjteményhez kapcsolódó felajánlásokat
szívesen vesszük).

A Magyar Faluprogram keretében beadásra került Okorvölgy községi út felújítási pályázata.
Sikeres pályázat esetén 14,6M Ft értékben szépíthetjük községünk útját.
Majorosi Józsefné
polgármester
-7-

Hetvehelyi Hírmondó

2021. május

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2021. Április
Bakonya:
Húsvét alkalmával dekoráció készítésre hívtuk fel lakóink figyelmét, melyen 42 családi ház ablaka,
előkertje vett részt, illetve közterületeink is ünnepi díszbe borultak. Ezen alkalomból a település lakóinak
önkormányzatunk ajándékkal kedveskedett, a gyerekek húsvéti édességcsomagot is kaptak.
Elkezdődött a virágosítás, a közösségi kert is életre kelt a Patkó Bandi Gasztrokulturális Egyesületnek
köszönhetően. Megkezdődtek a munkálatok a temető kerítésének helyreállításában. Április 23-án a könyv
világnapja alkalmából ingyenes könyvturkálót tartottunk. A Bakonyai Baráti Körnek köszönhetően
megújult és kivirágzott a Bikadomb alatti közkút. A Földprogram pályázat keretében 40 család vehetett át
családonként 21 csirkét és 24,6 kg tápot.
Boda:
A fúrással kapcsolatos aktualitások: BAF-3 fúrásban nem volt tevékenység. BAF-3A ponton befejezték a
Geobor-S magfúrást. BAF-4 fúrásban folytatódott az SK magfúrás kivitelezése. A BAF-3A fúrásban
befejezték a Geobor-S magfúrást. A talpmélység 20,62 m. Visszaszedték a 7"-os ideiglenes iránycsövet és
letakarták a pontot. Az itt dolgozó fúrógép levonult a területről. Folytatás a BAF-3-ban még tervezett
tevékenységek befejezése után lesz. A BAF-4 fúrásban folytatódott az SK magfúrás 120,6/63 mm
átmérővel triplafalú magcsővel uraninos tisztavizes öblítéssel. A kőzet jó állapotú, szép egyben hengeres
szakaszokkal. A napi előrehaladás kb. 11-15 m volt. A vízveszteség minimális. A ma reggeli talp 175 m.
Pályázati forrásból sor kerül a kamera rendszer felújításra, illetve sor kerül új kamera kihelyezésére. Cél,
az illegális hulladék kihelyezések megelőzése, illetve a szelektív hulladék gyűjtés megfelelő használata!
A közfoglalkoztatási program keretein belül elkezdődtek az önkormányzati területek karbantartásai,
valamint az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek megmunkálása.
Cserdi:
A közfoglalkoztatási program keretein belül 25 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség az önkormányzatnak,
elsősorban a település karbantartásán dolgoznak.
A Magyar Falu Program keretein belül pályázatokat nyújtottunk be a temető járda építésre, valamint urna
fal építésre, és a falubusz cseréjére.
A regisztráltak már a második oltást is megkapták a településen, a fiatalabb korosztály is folyamatosan
jelentkezik az oltásra.
Cserkút:
Plató szennyvíz pályázatunk megvalósítása tervezetten halad, hamarosan elkészülnek a végleges tervek.
Magyar Falu Program keretein belül négy pályázat beadását tervezzük az idei évben. Helyi termék piac
létesítése című pályázatunkat beadtuk, bízunk a sikeres elbírálásban. Külterületi útjaink javítását a jó idő
beköszöntével folyamatosan végezzük, saját forrásból. Megérkezett számlánkra az Nymtit 15,4 millió Ft
támogatása, amit idén is működésre használunk fel.
Dinnyeberki:
Magyar faluprogram pályázatunk /Út/ beadásra került. Vis maior pályázatunkban /Út, Híd/ nyertes lett.
Csomagolónk kapacitásának bővítése folyamatban van. Pályázaton nyert gépeinknek nagyon nagy
hasznát vesszük sokkal gyorsabb és hatékonyabb a munkavégzés. Hosszú távú programunkban elkezdtük
a tavaszi munkálatokat, rendbetételeket. 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, folyamatosan fertőtlenítjük közterületeinket. Háziorvosunkkal
közreműködünk az oltási protokollba segítjük munkáját.
Helesfa:
Beadásra került a szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázatunk. Hamarosan megkezdődnek a közösségi
tér kialakításának munkálatai.
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A közfoglalkoztatási programban 4 fő látja el a kaszálási feladatokat. Továbbra is alkalmazkodunk a
kialakult helyzethez, a könyvtár és közösségi színtér zárva tart, csak kiszállítással lehet könyvet
kölcsönözni. Rendezvényeink elmaradtak. Fokozottan figyelünk községünk idős és egyedülálló lakosaira.
Hetvehely:
Az idei esztendőben a Képviselő-testület a Magyar Falu Programban az Ady utca felújítására nyújtott be
pályázatot, valamint aktuálissá vált a falubusz cseréje, és a köztéri játszótér került megtervezésre és kerül
benyújtásra. A több éve benyújtott sportpark pályázatot, amennyiben a döntéshozók támogatásra
érdemesnek ítélik, úgy célszerű volna a játszótérrel együtt megépíteni, mert egy területre kerülne.
Továbbra, is a Covid vírus elleni oltást igénylőket, az oltópontokra falubusszal szállítja az önkormányzat.
Eddig a településről senki sem került kórházba a vírus következtében, ezért kérjük a lakosságot, hogy
továbbra is ilyen fegyelmezetten viseljék a rendkívüli helyzetet.
Az idei esztendőben 25 éve annak, hogy hat tagtelepülés létrehozta az NYMTIT Önkormányzatok
Társulását, mely a Mecsekben folyó nagy radioaktivitású hulladékokat elhelyező kutatásról információkat
továbbít a lakosság felé.
Ibafa:
Ebben a hónapban is a közmunkások legfontosabb feladata a közterületek rendbenntartása volt.
A korona vírus okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályokról, illetve azok változásáról rendszeresen
szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot. A víruselleni védekezést önkormányzatunk fertőtlenítőszer
osztásával és tesztek vásárlásával segíti. A lakosság oltása folyamatosan jó ütemben zajlik.
A Magyar Falu Programban ismét pályázatot nyújtottunk be, ezúttal a játszótér kerítését szeretnénk
felújítani.
Kővágószőlős:
Húsvétra hangolódva kézműves, fából készült vidám dekorációk kerültek kihelyezésre a település több
pontján. A bölcsőde pályázatunk megvalósításához kiegészítési kérelmet nyújtottunk be. Pozitív döntés
született a minisztérium részéről. Mikor megérkezik a támogatási összeg, elkezdődhetnek a kivitelezési
munkálatok. Az idei Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk négy pályázatot nyújtott be.
Megkezdtük a település tavaszi virágosítását egynyári növényeket ültettünk a köztéri virágtartókba és a
virágszigetekbe. A Csipkebogyó Egyesület a MOL pályázatán elnyert összegből és az önkormányzat
támogatásával az új utca névtáblák körül létrehozott virágszigetekbe ültettek növényeket a lakosság
bevonásával.
Továbbra is folyamatosan végezzük az utcabútorok, játszóterek, korlátok, középületek fertőtlenítését.
Oltás regisztrációban segítjük azokat a lakosokat az önkormányzatnál, akiknek nem biztosítottak a
feltételek a regisztrációhoz. Az önkormányzat a település kisbuszával szállítja azokat a lakókat, akiknek
nehézségbe ütközik az oltópontra jutás.
Hat fővel folyamatosan végezzük a település-zöldterület karbantartási munkálatait.
Kővágótöttös:
A húsvéti előkészületeket a vírus helyzetre való tekintettel a közmunkások és a kulturális szakember
végezték, a lakosság által felajánlott tojásfa díszítése is az Ő feladatuk volt. A játszóház elmaradt, de
online biztosítottunk kifestőket a gyerekeknek, valamint színezőkkel egészítettük ki újságunkat a
"Hírmondót".
Segítséget nyújtunk az oltásra regisztrálóknak, főként az időseknek, s akik nem rendelkeztek e-mail
címmel. Továbbra is végezzük a település középületeinek és közterületeinek fertőtlenítését.
Önkormányzatunk a meghirdetett Magyar Falu Program keretében, több témában nyújt be pályázatot,
útfelújítás, temető kerítés felújítás, Közösségi ház szigetelése és nyílászárók cseréje.
A Falufejlesztő Egyesület elkészítette a 2021-es évi programját és költségvetését. Pályázatot nyújtanak be
a Magyar Falu Programban meghirdetett eszközbeszerzésre.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezett és Koszorút helyezett el a Tótvári Roma
Emlékműnél, a Nemzetközi Roma Nap alkalmából.
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HETVEHELY KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET HÍREI
Bajnoki mérkőzés XV. forduló
Kishárságy-Hetvehely
3-2 /2-2/
Hetvehely:
Varga J.
Kovács, Deverdics, Balogh, Varga R.
Till, Nagy, Gulyás O., Buchwald
Pavlus, Botos
Gólszerző: Nagy, Gulyás O.

Bajnoki mérkőzés XVI. forduló
Hetvehely-Szabadszentkirály
1-8 /1-2/
Hetvehely:
Varga J.
Kovács, Deverdics, Varga R., Vincze
Till, Nagy, Gulyás O., Buchwald
Pavlus, Botos
Gólszerző: Kovács
Csere: Till h. Panek

Bajnoki mérkőzés XVII. forduló
Patapoklos-Hetvehely
2-3 /1-2/
Hetvehely:
Varga J.
Deverdics, Varga R., Till, Nagy
Gulyás O., Buchwald, Pavlus, Botos
Fata G.A.
Gólszerző: Deverdics, Gulyás O., Fata
G.A.

Bajnoki mérkőzés XVIII. forduló
Nagydobsza-Hetvehely
1-3 /0-0/
Hetvehely:
Varga J.
Deverdics, Kanalas, Varga R., Vincze
Till, Nagy, Gulyás O., Buchwald
Panek, Pavlus
Gólszerző: Panek, Varga, Deverdics

Bajnoki mérkőzés XIX. forduló
Lakócsa-Hetvehely
6-1 /1-0/
Hetvehely:
Varga J.
Deverdics, Kanalas, Varga R., Till
Nagy, Gulyás O., Buchwald, Fata G.R.
Botos, Fata G.A.
Gólszerző: Fata G.R.

Hetvehelyi Hírmondó– Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Község Lapja 2021. május
Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat
Tel.: 73/578-528
7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.
E-mail: szervezes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Wágner Antal polgármester
Szerkesztő: Lóki Károlyné
Megjelenik: havonta, 250 példányban
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