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Szebény

Község

1\ évfolyam V. szám

Rövid hírek

Augusztus l8-án felavattuk
a felújított hosök emlékmuvet, amit a Német kissebségi
önkormányzat pályázati
pénzébó1,öneróbó1 és az önkormányzat támogatásából
újítattak fel

Szeptember 22-én megrendeztük a hagyományainknak megfeleloen a szüreti
felvonulást. A bíró szerepét
Farkas Zoltán a bírónét pedig Topor Andrea vállalta.A
rengeteg ifjú táncosnak,és a
jó felkészülés nek köszönhetoen nagyon jól sikerült a
felvonulás .Az esti befizetos
batyúsbál ami ilyen formában eloször került megrendezésre teltházzal indult és
hajnali négy óráig tartott.

Önkormányzatának

ingyenes

információs

Dátum 2007 december 17

lapja

Megjelenik

szÉP KARÁCSONY
Elmondhatjuk azt is, hogy november
elején eszéki fiatalokból álló színtársulat, Szebényben színdarabot adott
elo a kulturházban és utána a megvendégelés olyan jól sikerült, hogy
meghívást kaptunk Eszékre egy
szebényi néptánc és a fiúk által koreografált tánc bemutatására. A
meghívást természetesen elfogadtuk,sot nagyon örülünk neki így talán szárnyra kelnek elképzeléseink
Szebény hírnevének kiemelése
Szebény lelassult életének a felrázása. A fiataljaink jó irányba indultak,
jó irányba terelik a mi kis közösségünket, tartsunk velük segítsünk
nekik,hogy minél több eredményt,
sikert érjenek el mert csak így van
a mi kis falunknak jövoje.

Bizonyára többen felteszik magukban
a kérdést, hogy idén lesz eBetlehemes
pásztorjáték vagy talán elmarad mint
az elmúlt évben a lányok eljátsszák e
Jézus születését? Büszkén elmondhatjuk, hogy a községben újra, hosszú
évek után összeállt egy olyan ifjúságból álló csoport, akik hajlandóak nemcsak megtanulni de bárhol az ország
területén bemutatni a Betlehemezést
a Chriskindlit vagy akár a szebényi
néptáncok egyikét. Had mondjuk el,
hogy December 1 -én Pécsett, az Eszes
Marika által vezetett Írók és Költó'k
Clubbjában megrendezett könyvbemutatón külön meghívásra bemutattuk a
szebényi Betlehemezést. A jelenlevó'k
ámulva nézték a lányok és a fiúk musorát, csodálatukat és érdeklodésüket
mutatták a hagyományainknak.

Október 25-én az Önkormányzat megtartotta az
évente egyszeri alkalommal
szokott közmeghalgatását
,ahol a polgármester beszámolt az elmúlt év dolgairól
történéseiró1.A beszámoló
után feltett kérdéseket javaslatokat megvitatták.

November l-én Mindenszentek napján az önkormányzat
a falubusszal a nehezen
mozgó menni alig tudó idoseket kifuvarozta a temetore, hogy ó'k is a családtagjaik sírjánál gyertyát ,virágot
tudjanak elhelyezni,hogy
tisztességesen méltón tudjanak megemlékezni a halottaikról.

negyedévente
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Itt az osz itt van újra
Megkezdtük az oszi munkálatokat a község belterületén. A buszváró mögötti területen felnyestük a fuzfákat, kiszedtük az elszáradt bokrokat és kialakítottunk
egy sziklakertet melyet tavasszal beültetünk virágokkal. Az eloírásnak megfeleloen körbekerítjük a játszóteret igaz nem rendes kerítéssel, hanem fagyal bokrokkal mely sokkal olcsóbb és egyben megfelel parkosításnak is. Megpróbáikozunk a papkertben kihajtott
hársfacsemeték földlabdás kiemelésével,hogy talán
szét tudjuk ültetni a község belterületén a kisebb utcákban, és tán a temeto parkoló részébe is, mert mint
láthatjuk a tavasszal ültetett fák a száraz nyárban
kiszáradtak.

Felújításra kerül a mérlegház épülete, és az elotte
levo felhajtó. A felújítás költségeit az önkormányzat
finanszírozza, de szívesen fogadunk a helyi ostermeló'któ1,mezogazdasági vállalkozóktói támogatást.
Felújítottuk a kultúrház belso te rét, kicseréltük az
ablakokat, a hátsó ajtót, kialakítottunk egy büfé
helyiséget, újrabetonoztuk és parkettáztuk a színpadot, felújítottuk a régi könyvtár helyiséget,hogy az
új könyvtárnak és a tele háznak méltó helye legyen.
Tervezzük továbbá a közintézmények tetoinek felújítását javítását, a Tájház teljes felújítását, udvar rendezését,és a jellegéhez illo kerítés építését.

Ami a közmeghallgatáson
Ez év október 25-én beszámolót
tartott a polgármester a község
lakóinak az elmúlt év eseményeiró1,történéseiró1.
Október: önkormányzati vagyon
átadás leltár szerint,megválasztott képviselotestület alakuló ülése,négyéves terv
egyeztetése, elfogadása. Tervek
között szerepel pl: patakmeder
kotrás, tájház felújítás, csatornázás terveinek engedélyeinek beszerzése pályázat beadása.
November- Megkezdtük az öreg,
beteg fák, bokrok kivágását az
egész falu területén majd vele egy
idóoen a Petofi utcában megkezdtük a parkosítást oda selyem akác
fákat,a Hosök Tere utcájába szivarfát,a temeto parkoló részébe
pedig mogyoró fákat ültettünk.
November 15-én szétvált a
Véménd- Szebény viziközmu Kft a
szétválás oka gazdasági érdek volt
hisz a vÍzmu a mi tulajdonunk.
December- Önkormányzatunk
úgy határozott, hogy minden lakót
megajándékoz karácsonyra egy kis
csomaggal melynek értéke ötszáz
ft volt.
Január- Ez a hónap a 13-ik havi
bérek kifizetésének a hónapja,ami
azt jelentette, hogy a 3-án fizetett
bérek után 16-án újra bért fizettünk,csak erre fedezetet nem kaptunk így több mint három millió
ft-ot fizettünk saját zsebbó1, a közalkalmazottak száma 22 fo.

Az önkormányzatnak a pénz szuke
miatt megszorításokat kellett alkalmaznia. Elso lépésként közösségi teret alakítottunk ki, kezdetben
az iskola épületébe majd átköltöztünk a régi könyvtár helységébe,amit azóta felújítottunk. A
könyvtáros megbízási szerzodését
február 1 nappal visszavontuk hisz
a könyvtár csak papu'on muködött.
A kultúrházat takarékosra állítottuk, hogy csak akkor használjuk
ha rendezvény van mert csak akkor kell takarítani villanyt használni és teljesen futeni. A kultúrház kulcsait a polgármester az illetéktelenektó1 beszedte,így nincs
átjáróház nincs felesleges használat. Szebény és Palotabozsok a
költségek csökkentésének érdekében intézmény fenntartó társulást
hozott létre, így próbáltuk a két
iskola költségeit a plusz lehívható
normatívákkal csökkenteni.
Február - Felkerestük a Római
Katolikus Egyházat a paplak önkormányzati hasznosításának kérésével,ahol kérésünket pozitívan
értékelték és bérbe kaptuk 2032
december 31-ig. Az épülettel és a
hozzá tartozó területtel azt tervezzük, hogy amennyire lehet felújítjuk az udvart a sok év elhanyagoltságából kipucoljuk és kialakítunk
egy ifjúsági turista szállót.
Március- Megkezdtük a tavaszi jó
idonek köszönhetoen a munkákat
az elso nagy munka a patak med-

történt
rének kitisztítása volt, aztán az iskola udvar esovíz mentesítése amit
földbe ásott csövekkel a patakba
vezettünk. Szebény község önk.és a
Keresztes terv Bt között végre létrejött a csatornázásának a tervezési,az elvi vízjogi engedélyezési,valamint a megvalósíthatósági
tanulmányról szóló szerzodése. A
munkának a díja három millió forint plusz áfa amire részlet fizetési
engedményt kaptunk.
Április - 15-én pályázatot adtunk
be a kultúrház felújítására,és egy új
funyíró gépre. Mohácson örökzöldeket, szivarfákat, gömbkoriseket
vásároltunk a temeto területére a
Kossuth és a Hosök Tere egy részére. A polgárorséggel és még néhány
önkéntessei összefogva megépítettük a játszóteret társadalmi munkával és néhány háziasszony felajánlásával finom ebédekkel.
Május -E hónapban beköszöntött
hozzánk is a gazdasági reform. Ez
annyit jelentett, hogy az állami normatíva már nem volt elég a bérekre
sem,és még a község számláit ki
sem fizettük. Ekkor jött az OTP
számlahitel,hogy tudjunk bért és
számlát fizetni. A képviselotestület
hosszú mérlegelés után arra a következtetésre jutott, hogy egy intézményt be kell zárni, ez az intézmény az iskola lett.
Június - A közmunkások megkezdték a vízelvezeto árkok kitisztítását a falu más más részein.
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A temeto oldalban eló'került a rég
elveszettnek tunt kikövezett árok.
Megnyertük a kultúrházra beadott
pályázatot így kicserélhetjük az ablakokat, újrabetonozhatjuk és parkettázhatjuk a színpadot. A paplakban is megkezdtük a munkálatokat
kaszálást, fák bokrok kivágását,
eltüzelését és az épület belselyének
kitakarítását. Július- e hónapban
újabb intézmény fenntartó társulásba való belépésról döntött a testület, így bekerültünk egy mikrotérségi
társulásba melybe Dunaszekcso,
Somberek, Palotabozsok,
Görcsönydoboka, Véménd, Szebény
és Feked tartoznak.
Augusztus -l-én
Horváth Rita kilépett az önkormányzati tisztségéból, helyette Jurik Ivett lépett be
akinek pénzügyi és számviteli valamint szociális asszisztens a végzettsége. Ebben a hónapban döntött a
képviselotestület a konyha létszámának csökkentéséról is. Az ebéd
adagok száma ötven alá esett így a
jogszabálynak megfeleloen egy szakácsno is elegendo a fozésre. A testület Gász Györgyné felmentéséról
döntött de nem azért mert nem jó
szakember, sot csaknem tizenöt évet
töltött el a szebényi konyhán hanem
mert o a fiatalabb talán könnyebben
talál új munkát és az o gyerekei
már önálló életet élnek. Az önkormányzat felmentési idovel és végkielégítéssei bocsátotta el a szakácsnot. A konyha leépítésévei csaknem
három millió forintot spóroltunk.
Szeptember - Megkezdtük a kultúrház felújítását a színpad betonozásával, majd parkettázásával. Megtartottuk a hagyományos szüreti
felvonulást az önkormányzat irányításával, szervezésével a táncosokat
Fazekas Zoltán készítette fel.
Október - A kultúrházban a pályázati pénzból kicseréltük az ablakokat és az udvar felöli ajtót. Kialakítottunk a volt tornaszertál' helyén
egy büfé részt ahol bál rendezésekor
lehet italt árusítani, vagy különbözo
rendezvényekkor akár elmosogatni.
A sok komuvesmunkának köszönhetoen amit az önkormányzat részéról
Máté Csaba falugondnok végzett el,
a kultúrház egészét ki kell festeni
amit szintén a falugondnok csinál
meg, hisz o a mi ezermesterünk,
ezzel rengeteg pénzt spórol a falunak, én úgy érzem tartozok neki egy
köszönömmel.
önkormányzat
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2008 -as év tervei
A 2008-as évben megpróbálunk a
paplak épületére pályázatokat beadni, hogy legyen esélyünk az épület és a melléképület teljes felújítására. Az év elso felében teljesen
kitisztít juk az udvart a bokroktói és
az elszáradt fáktól,hogy a jó ido
érkeztével tudjuk az egész területet
kaszálni, tisztán tartani. A nyári
szünet néhány hetére tervezünk
sátor tábort ahol különbözo programokat nyújtunk az idelátogatóknak
pl. hintós kocsikázást, lovaglást,
kézmuvesnapot ahol faraghatnak
festhetnek rajzolhatnak, szebényi
kultúra, hagyomány, táj ház bemutatása,stb.
Tervezzük az öreg temeto teljes
kitisztítását és egy emlékpark kialakítását, hogy az ott eltemetett
emberek sem menjenek feledésbe,
hogy legyen egy hely ahol méltóképp gyertyát gyújthatunk az emlékükre.

Pályázatot tervezünk beadni a
Petofi utca vízelvezetésének a kiépítésére, mely egyúttal járdaként
fog szolgálni mégpedig úgy, hogy a
meder elem teteje be lesz rácsozva:.A tervek az idei évben már
elkészültek így fel vagyunk készülve a pályázatra,már csak pályázati kiírásra várunk. A jövo év
második felében tervezzük a tájház teljes felújítását, tárgyainak
leltározását és közösségi gyujteményként az alapító okirat elkészítését, mert csak így lehet további muködési, fenntartási költségekre pályázni. A jövo év tavaszán
megpróbáikozunk újra a parkosítással, virágos kertek kialakításával a falu különbözo részein, hogy
mi is tudjunk benevezni a Virágos
Baranya pályázati kiírásába. Évközben lesznek még kisebb nagyobb munkák, felújítások amihez
minimális pénz szükséges.
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Felelos kiadó: Kertész Attila
Szerkesztoség és kiadó: Polgármesteri hivatal
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Telefonszám: 69/346 101
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Szilveszterezzen a szebényi kultúrhózban!

Asztalfoglalásos "batyus bál" élozenével!
Szeretettel meghívjuk a
lakóját a hagyományos
KARÁCSONYIÜNNEPSÉG-re!
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Musort adnak a Szebényi óvodások,
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jelntkezni lehet december 30.-ig Fazekas Zoltónnól és Kertész Atti/ónól

Polgárorség
A Szebényi Polgáror Egyesület
november tartotta megalakulásának negyedik évfordulóját. Az
ünnepi gyulés egyben tisztújító
közgyulés is volt, az alapszabály
értelmében négyévente kell új
vezetoséget választani. Az eseményen jelen volt a Tóth Tibor, a
Baranya Megyei Polgáror Egyesületek Szövetsége elnökségének
elnöke, A Mohácsi Rendorkapitányság képviseloje, valamint az
együttmuködo Polgáror és civil
szervezetek képviseloi. A leköszöno vezetoség nevében Fazekas
Zoltán elnök mondott köszönetet
a tagoknak, az együttmuködo
szervezeteknek a négy év alatt
tanúsított munkáért. A Baranya
Megyei Polgáror Egyesületek
Szövetsége nevében Tóth Tibor, a
Mohácsi Polgáror Egylet 'nevében
Süllos István méltatta az egyesület munkásságát. A leköszöno

vezetoségbó1 Farkas János elnökhelyettes, és Jakab Zsuzsanna gazdasági vezeto nem tudta
vállalni az elkövetkezo évekre a

jelölést, így helyettük új személyeket kellett javasolni. Megváltozott a Pénzügyi Ellenorzo Bizottság összetétele is. A nyílt sza-

vazáson a tagság a következoképpen döntött. Az egyesület elnökének újabb négy évre megválasztották Fazekas Zoltánt. Elnökhelyettes Konczos Árpád lett.
Az új gazdasági vezeto: Uszkai
Attila, titkár és szolgálatvezeto
Reisz Ferncné. A pénzügyi ellenorzo bizottság elnöke: Galambos
Jakab, tagjai: Fazekas István, és
Taliga Árpád.

