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Megjelenik negyedévente

Szebényi Falunap
A Szebényi önkormányzat tisztelettel meghívja

július 14 - én tartandó, egész napos hagyományos

falunapi programjaira.

Programsoroló
10 00 „ Az égig érő fa ” – Bábjáték a Márkuszínházzal
Pilári Gábor és Vajda Zsuzsa bábművészek műsora

1100

Tisztelgés az emléktábláknál /Fazekas Istvánné, Marika néni és Horváth István emlékére /

Lovas fogattal falubejárás / Pincesor, „Nagyfa”, Tájház…/

A műemlék templom és a tájház megtekintése
Kézműves foglalkozás kicsiknek – nagyoknak
Ügyességi gyerekjátékok

Hennázás

Légvár

Trambulin

1400 Főzőverseny – nevezés a helyszínen / Bármilyen szabadtűzőn készíthető étellel /
A tüzelőt biztosítjuk, a főzéshez az alapanyagot mindenki maga hozza. Nevezési díj 100 Ft.

1500 -1700 LOVASPROGRAM - bemutató
1800

Főzőverseny eredmény hirdetése -

díjátadás

1900 Meglepetés program
2100 Utcabál az Ász Band zenekarral

Egész nap büfé, zene, szórakozás

programok és az utcabál is ingyenes)
Grafika: Litterné Németh Andrea
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Általános Iskola bezárása
Bizonyára mindenki értesült
már arról, hogy a szebényi
Általános Iskola bezárja kapuit
és szeptembertől már nem indul
új tanév. A képviselőtestület
sok ülésén vitatkozott,számolt
,érvelt az iskola fenntartásáról,
de eljött az idő és dönteni
kellett. Két megoldás jöhetett
szóba az egyik, hogy
működtetjük az iskolát és
teljesen eladósodunk, ugyanis
tizenegynéhány gyerekre az
állami normatíva a tanítónők
bérére sem elég és még ott van
a működési költség villany, víz,
gáz,stb. Ez azt jelenti,hogy a
hiányt pótolni kell az adófizetők
pénzéből amit március április
hónapokban már meg is
tettünk, sőt el is fogyott ezért a
májusi bérek és számlák
kifizetéséhez már az OTP –tol
kellett hitelt felvennünk. A
második megoldás pedig az
Intézmény bezárása, akkor
megszűnik a költség nagy része
és a falu az adóbevételét

felújításokra,különböző eszközök
beszerzésére faluszépítésre tudja
fordítani. A képviselőtestület öt igen
és egy nem szavazattal a második
megoldást választotta. A diákok
tanítását a palotabozsoki Általános
Iskola veszi át, amely egy jól
felszerelt tágas Intézmény,és kiváló
tantestülettel rendelkezik. Az iskola
biztosít különböző sportolási
lehetőségeket,különböző versenyeket
ahol a diákok felmérhetik fizikai és
szellemi tudásukat tehát a gyerekek
továbbra is ideális, szép
környezetben tanulhatnak tovább.
Biztos sokakban felmerül egy kérdés
mi van az óvodával,hogy működik
mennyi a költsége. Az óvodával is
vannak pénzügyi problémák de úgy
gondoljuk, hogy még egy– két évig
tudjuk üzemeltetni az újonnan
alakuló intézmény fenntartó
társulásban. Ez a társulás arról
szól,hogy
Dunaszekcsö,Somberek,Görcsönydob
oka.Palotabozsok,
Véménd,Szebény,Feked községek
önkormányzatai az intézményeiket
összevonják,egy intézményt

alkotnak a költségek
megtakarítása,és a plusz
normatívák igénylésének
érdekében, de ettől az óvoda még
Szebényben marad. Ebben a
társulásban az óvoda egy kis plusz
pénzhez jut ami elegendő a
túléléshez,de úgy,hogy
szeptembertől huszonöt gyerek
jár majd oda nem tizennégy
ahogy eddig és ezért még több
normatívát tudunk igényelni. Az
óvodával együtt megmarad a
konyha is, hisz vannak
nyugdíjasok akik onnan kapják az
ebédet van sok vendégétkezőnk
akik az ásatásnak köszönhetően
nap mint nap nálunk ebédelnek.
Ezt az ebédeltetést a
gazdaságosság érdekében
megpróbáljuk a későbbiekben is
nyújtani az autópálya építőinek.
Az iskola épületével is
megpróbálunk ebbe az irányba
orientálódni, tudunk benne
szálást kialakítani,hogy legyen
bevétele hiszen költsége üresen is
akad.

Szebény működési kiadásai
Közvilágítási szolgáltatás

1 200 000 Ft

Települési hulladék kezelése

1 800 000 Ft

Temető fenntartás

650 000 Ft

Háziorvosi szolgálat

615 000 Ft

Művelődési Ház tevékenysége

4 200 000 Ft

Egyéb város és községgazdálkodás 5 600 000 Ft
Önkorm. Igazgatási tevékenység

7 400 000 Ft

Kőrjegyzőségi hozzájárulás

3 600 000 Ft

Házi segítségnyújtás

1 400 000 Ft

Falugondnoki szolgálat,busz

3 800 000 Ft

Szociális étkeztetés

600 000 Ft

Pénzbeni ellátások

2 600 000 Ft
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Intézmények bevételei és kiadásai
Iskola kiadás

Iskola bevétel

Élelmiszer,gyógyszer,nyomtatvány,folyóirat

310 000 Ft

1-4 évfolyam alap normatíva

3 315 000 Ft

Szakmai anyag,munkaruha,egyéb készletek

125 000 Ft

Nemzetiségi norm.

765 000 Ft

Bérleti díj, egyéb üzemeltetés, ÁFA

342 000 Ft

Társulási norm.

765 000 Ft

Kiküldetés,telefondíj,számítógépek karb.

220 000 Ft

Tagintézményi norm.

1 190 000 Ft

Gáz,áram,vízdíj, karbantartás

1 235 000Ft

Kistelepülési norm.

510 000 Ft

Közalkalmazottak alapilletménye

4 723 000Ft

Tanszoba

196 000 Ft

13-ik havi bér, kötelező pótlékok

723 000Ft

Tankönyv

150 000 Ft

Közlekedési költségtérítés

400 000 Ft

Szakvizsga

23 000 Ft

Étkezési hozzájárulás,szakkönyv

242 000 Ft

Takarító{4-óra}

600 000 Ft

TB, munkaadói járulék,egészségügyi hj.
Összesen

1 700 000 Ft
10 620 000 Ft

Összesen

6 914 000Ft

Óvoda bevétel

Óvoda kiadás
Közalkalmazottak illetménye,továbbképzés

5 182 000 Ft

Óvodai nevelés

5 100 000 Ft

Költségtérítés,étkezési hj. TB

1 821 000 Ft

Német nemzetiségi norm.

1 035 000 Ft

Munkaadói járulék EÜ. hozzájárulás

226 000 Ft

Pedagógiai szakmai szolg.

18 000 Ft

Irodaszer,szakmai anyag,munkaruha

155 000 Ft

Kistelepülési támogatás

1 125 000 Ft

Javítás,üzemeltetés,ÁFA

327 000 Ft

Kistérségi norm.

2 645 000 Ft

Gáz,villany,víz,kiküldetés
Összesen

1 320 000 Ft Pedagógus szakvizsga
9 031 000 Ft

Összesen

23 400 Ft
9 946 400 Ft

Konyha bevétel

Konyha kiadás
Közalkalmazott illetménye,TB, EÜ,hozzáj.

1 581 000 Ft

Óvodai étkeztetés

1 705 000 Ft

Élelmiszer beszerzés,vegyszer, munkaruha

1 970 000 Ft

Vendégétkeztetés

1 000 000 Ft

Egyéb üzemeltetés,ÁFA, kiküldetés
Összesen

622 000 Ft
4 173 000 Ft

Szociális étkeztetés
Összesen

800 000 Ft
3 505 000 Ft
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Üzemszünet a menzán
Értesítjük a lakosságot, hogy az óvoda és vele együtt természetesen a
konyha is zárva tart, a szokásos nyári felújítás idejére. Július 9.-től
egészen augusztus 6.-ig szünetelnek az óvodai foglalkozások. Az
idősek ebédeltetése a megszokott módon és időben történik. Az ebédet
a felújítás ideje alatt a palotabozsoki menzáról szállítjuk, változatlan
áron. A vendégek továbbra is az étkezdében kapják az ebédet.
A felújítás során elvégezik a helységek festését, meszelését, elvégzik
a kisebb javításokat.
önkormányzat

Szebényi Ifjúsági Club ! És a többiek ?
Az Önkormányzat továbbra is
minden lehetőséget kihasználva kívánja
t á m o g a tn i a f a l u l e l k e s ci v i l
társadalmát. Az elmúlt időszakban
számos lehetőséget próbált ki a közös
együttlétek, közösségi terek
működtetésére. A kapcsolatot nem lehet
egyoldalúan életben tartani, ezért
megindult a korosztályok igényeinek a
felmérése is.
Eddig az iskolás korosztály
használta ki leginkább a lehetőségeket.
Azonban a jó idő a szabadba csábít és
nehéz a régi helyek átalakításának az
állandó munkája is.
A „ kiskultúr ” kitakarítása után
az ifjúsági korosztály aktivitása nőtt
m e g ö r v e n d e t e s en . M e g a l a k u l t
Szebényben az Ifjúsági Club, eddig
huszonkettő fővel. Az alakulás után
megindult a szerveződés is, elnökségnek
megválasztották ifj. Fazekas Zoltánt,
Maszler Pétert és Schmidt Robertát.
Reményeik szerint nem egy rövid
fellángolás, hanem egy tudatos

alkalmat biztosít az önkormányzat,
szerdán, pénteken és szombaton 17002200-ig.
A többi alkalomra kedden és
csütörtökön továbbra is nyitva áll a
„kiskultúr” és várja valamennyi
érdeklődő, a falu sorsáért tenni akaró,
vagy csak szórakozni vágyó lakosát.
Igény szerint alakítjuk ki a nyitva tartási
rendet .
Lehetőséget
biztosítunk
valamennyi korosztály részére, hogy
tartalmasan töltse el szabadidejét.
Szebényben mindig aktív és lelkes
csoportok működtek és vitték hírét a
falunak. Ma sincs másra szükség, de
ehhez össze kell jönnünk, együtt kell
g o n d o l k od n un k ,
én e k e l n ün k
és
táncolnunk.
A kicsik és a fiatalok valamit
elkezdtek. Segítsünk nekik, támogassuk
őket, csináljuk együtt és használjuk ki a
lehetőségeinket.

II. É V F O LY AM 3 .

SZ E BÉ N Y I HÍR E K

5

Megyei Polgárőr Járőrverseny

Gyönyörű verőfényes időben került
sor a Szebényi Polgárőr Egyesület
rendezésében a Baranya Megyei
Polgárőr Járőrversenyre. A
ve r s en y a k ö zs é g ut c ái n,
parkjaiban és zöldterületein
zajlott. A rendezők segítségére volt
a Baranya Megyei Polgárőr
Egyesületek Szövetsége, Szebény
Község Önkormányzata és több
helyi vállalkozó. Az egyes
feladatokat a meghívott
együttműköd ő szerve zetek
biztosították, és ők bírálták el a
végrehajtást is.
Nézzük most a versenyt a 12
résztvevő egyesület egyikének
szemszögéből: Az első állomáson, a
paplak kertjének hűs fái alatt
leterített birkózószőnyeg várta a
háromfős járőrt. Önvédelmi
felkészültségükről kellett számot
adniuk Verbulecz Gábor r.szds. és
Nagy Gál Béla r.törzs.zls Körzeti
megbí zott előtt . Mi ut án
néhányszor a földre teremtették
egymást, a templom előtt a Pécsi
Határőr Igazgatóság határőrei
várták a csapatot. Itt egy „garázda
határsértőt” kellett a járőrnek
megfékezni. A határőrök nem csak
a versenyzőkre gondoltak, a
verseny alatt folyamatosan meg
lehetett tekinteni a határőrség
technikai eszközeiből összeállított
bemutatót. A következő helyszínen
a Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fogadta a polgárőröket,
megerősítve
a Mohácsi
Kat as ztr ófavédel mi Hi vat al
munkatársával. A feladat szerint

egy felborult veszélyes anyagot
szállító teherautónál kellett
intézkedni. Ezután következett a –
közreadott kérdőív szerint- a
legérdekesebb esemény. A Cselepatak partján egy kerékpáros
hevert mozdulatlanul a kerékpárja
alatt, tőle pár méterre egy
k isteher aut ó ütk özött a
villanyoszlopnak. A
vezető a
kormányra borulva nyöszörög. Volt
mit tenni az odaérkező járőrnek!
Mire szakszerűen kiemelték a
„sérült” vezetőt a járműből,
kiderült hogy „holtrészeg”, és
m e gp r ó bál t el m enek ül ni a
helyszínről. A járőr másik tagja
addig a kerékpároson próbált
segíteni, a harmadik pedig
biztosította a helyszínt, nehogy
másik jármű ütközzön a már
balesetet szenvedetteknek. A
„sérültek” (akik civilben szebényi
polgárőrök) és a járőrök akcióját a
M ohácsi Rendő rk api tányság
Közlekedési Os ztályának
munkatársai figyelték árgus
szemmel. Ezután Tóth Tibor a

B a r a n y a M e g y e i P ol g á r ő r
Egyesületek Szövetségének elnöke
várta a versenyzőket. Tesztlapon
kellett számot adni a
polgárőr
szolgálati
s zabál yzat
és
a
P o l gár őr
Tör vény
tudnivalóiról. Még két
megpr óbált atás on
k ellett
át esni
a
versenyzőknek.
Az
aszfalttal
borított
focipályán
bólyákkal
kijelölt ügyességi pálya, és a
Szebényi Egyesület OPSZ-től
kapott szolgálati kerékpárjai
várták a járőröket. Aki éppen nem
kerekezett, az KRESZ tesztlapot

töltött ki. A végrehajtást ismét a
M ohácsi Rendőrk api tányság
rendőrei, és rendészeti főiskolásai
értékelték. Az utolsó próbatételt a
Véméndi Tűzoltó Köztestület, és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
biztosította. „Véletlenül”
kigyulladt a futballpálya mellett
fölhalmozott rőzserakás. Gyorsan
ki kellett gurítani a tömlőket,
összeszerelni, és a tűzoltók már
engedték is a vizet! Egészen addig,
amíg a Pécsi Közbiztonsági
Egyesület csapatának sikerült
olyan hatékonyan eloltani, hogy a
rendezők már nem tudták újra
meggyújtani. Ezután már füst
nélkül, önfeledten locsolkodhattak.
Visszatérve a megnyitó
helyszínére, az általános iskola
udvarára, ebéd várt minden
r észt vevőt . Amíg a s ül t
csirkecomb, rizibizi, uborka
elfogyott, a zsűri is elkészült az
eredményekkel. A versenyt a
Palotabozsoki Polgárőr Egyesület
csapata nyerte. Egy évre övék a
vándorserleg, és ők képviselhetik
Baranya megyét az országos
versenyen. Az első helyen kívül
övék lett a rendőrség különdíja is a
legjobb KRESZ- teszt, és kerékpár
ügyességi verseny végrehajtásáért.
Második Helyezett lett a Bán-ka
(Bánfa és Katádfa) Polgárőr
Egyesület csapata. A harmadik
helyet a Pécsi Közbiztonsági
Egyesület Csapata szerezte meg.
Versenyeztek még: Borjádi PE.;
Komlói PE.; Kővágószöllősi PE.;
Lovászhetényi PE.; Magyarbólyi
PE.; Újmohácsi PE.; Mohácsi PE.;
Pellérdi PE.; Teklafalui PE.
A BMPSZ különdíját a
polgárőrteszten legtöbb
pontot elért Borjádi PE.
kapta. Hátra volt még
a
legérdekesebb
feladatért kitűzött díj.
Ezt
a
versenyzők
egyhangúan a Mohácsi
Rendőrkapitányság „közlekedési
balesetetet”
szimuláló
csoportjának ítélték.
A díjkiosztás után Tóth
Tibor a BMPSZ elnöke, és Fazekas

SZEBÉNYI HÍREK
Szerkesztő: Fazekas Zoltán
Felelős kiadó: Kertész Attila
Szerkesztőség és kiadó: Polgármesteri
hivatal 7725 Szebény, Hősök Tere 1.
Telefonszám: 69/ 346 101
Fax: 69/ 346 101 / 14 mellék
E-mail: szebenyinfo@freemail.hu
Megjelenik: negyedévente, 200 példányban

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZLEMÉNYE
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szebény Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazok
részére, akik segítséget nyújtottak a gyermeknapi
rendezvény lebonyolításában.

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZLEMÉNYEI
A HŐSÖK TEREI EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA
Szebény község német nemzetiségi
Önkormányzata pályázatot adott be
a Magyarországi Nemzeti és
Etnikai
Kisebbségekért
Közalapítványhoz emlékmű
felújítására. A közalapítványtól 50
000
Ft.
Támogatásban
részesültünk. A Német Kisebbségi
Önkormányzat 100 000 Ft.-tal , a
község önkormányzata 50 000 Ft.tal támogatja a felújítást. Az
emlékmű teljes felújítási költsége
200 000 Ft. A felújítás során
elvégzendő munkálatok:
Az emlékmű homokkő elemeinek
megtisztítása.
A betűk átfestése,
megtisztítása.

a

réztábla

A lépcsők helyreállítása, bevonása
műgyantás vakoló anyaggal.
Az emlékmű teljes felújítása 2007.
augusztus 20.-ra készül el, hogy
méltón ünnepeljük 20.-át.
Tisztelettel:

Vezetőség

