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Testületi ülés – február 12.

Lejárt határidejû határozatok
A Sportegyesület pénzügyeinek rendezésével kapcsolatban dr. Csörnyei László elmondta, hogy a könyveléshez szükséges anyagok beszerzése megtörtént, a
2014-16 évre vonatkozó beszámolók
elkészítése folyamatban van. Ezek elkészülte után lehet a Dél-Takaréknál a hitel
ügyében eljárni.
***
A gyalogátkelõhely tervezéséhez az
egyeztetések megkezdõdtek.
***
A temetõnél a Hármashegy utcai
oldalon a parkolót jelzõ tábla kihelyezése
és magasítása megtörtént.
***
Csörnyei László a 0162/1 hrsz ingatlan
kisajátításával kapcsolatosan elmondta,
hogy Gál Gábor tulajdonos az ingatlant
még 2017. decemberében elajándékozta
Gál Józsefné részére, melyrõl most
szerzett tudomást. A továbbiakról holnap
újra egyeztet dr. Zavaczki Zoltán ügyvéd
úrral.
Strung Nándor képviselõ javasolta,
hogy készüljön az ingatlanról hivatalos
értékbecslés. Az új tulajdonossal történõ
tárgyalás esetén kedvezõbb lehet, ha
ismerik a forgalmi értékét az ingatlannak.
Papp János képviselõ kérte, hogy az
ügyvéd úr próbálja meggyorsítani az
ügyet.
Dr.Orbán László szerint a tulajdonosoknak azt kellene megérteni, hogy ezt
az ingatlant csak szántóként lehet eladni,
és annak is lehet használni a mûvelési ág
alól való kivonásig. A rendezési terv pontosan meghatározza a felhasználási célt,
ami alapján szociális, közoktatási és
egészségügyi célú beruházásokat lehet
megvalósítani ezen a területen.

Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság és a
Településfejlesztési, Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Településfejlesztési Bizottság az alábbi
beruházásokra tett javaslatot a testületnek
- Hármashegy és Zrínyi utcákban árok
kiépítése
- Kisújbányán és Hosszúhetény központjában a közvilágítás felülvizsgálata
- Útépítések, útfelújítások a következõ sorrendben: Hársas u. bekötõ szakasz,
Csókakõ u., Kosbor utca, a téesz-út déli
oldala, Ormándi utcai kihajtó, Kisújbányán
a faluház és a vegyesbolt közötti szakasz
- Járdaépítések a következõ sorrendben: az
iskola bejáratához vezetõ járda térkövezése a Zrínyi utcáig és a lépcsõ újjá
építése, a polgármesteri hivatallal szemben
lévõ buszmegálló és a Fõ u. 145. közötti
szakaszon új járda építése, A Kultúrház és
a hivatal közötti szakasz térkövezése, a
Kossuth u-i térkövezés folytatása.

A temetõ Iskola utcai szakaszán a
gépjármûvek parkolása céljából egyelõre
kaviccsal szórják fel a területet. A temetõ
Hármashegy utcai oldalán a parkolót fel
kell újítani. A Petõfi u. végére tervezett
parkolót még ebben az évben meg kell
építeni.

2017-ben hozott döntések alapján, a
felsoroltakon kívül:
– az Iskola u. 9. és 9/1 sz. alatti ingatlanok
elõtt lehajtó építése,
– a Hegyalja utcában tûzcsap építése,
– Lovas Tibor Ormándi utcai ingatlana
mögötti terület rendezése,
– Schmidt József ingatlanán csapadékvíz
elvezetõ árok építése,
– az óvoda és a templom közötti átjáró
megépítése,
– Karmanóczki Imre, Horváth Lajos, Konics István és Lichnecker Ferencné
Ormándi utcai lakók ingatlanai elõtti út
megépítése.
A képviselõ-testület, elfogadva a
Kistérség ügyek
javaslatokat, egyhangúlag megalkotta
Hosszúhetény Község Önkormányzata és
Csörnyei László tájékoztatta a kép- intézményei 2018. évi költségvetésérõl
viselõ-testületet, hogy a Komlói Kistérség szóló 1/2018.(II. 20.) önk. rendeletét.
Többcélú Önkormányzati Társulás ülése
február 8-án volt. Az ülésen döntöttek a
A Szervezeti Mûködési Szabályzat
bölcsõdei valamint a szociális ellátások
módosítása
intézményi térítési díjainak módosításáról.
A kistérségi határozatokat a képviselõA hivatali dolgozók kérték a polgártestület egyhangúlag jóváhagyta.
mesteri hivatal ügyfélfogadási idejének
módosítását. Az elmúlt évek során egyre
A 2018. évi költségvetés elfogadása
kevesebb ügyfél kereste fel a hosszabbított
ügyfélfogadási idõben a hivatalt. A 2018.
Az Önkormányzat és intézményei idei január 1-tõl már a magánszemélyek is
költségvetését 500.934.174 Ft mérleg fõ elektronikus úton nyújthatják be kérelösszeggel a polgármester elfogadásra java- meiket, mellyel tovább fog csökkeni a hisolta, hozzátéve, hogy az összegeket az vatalt személyesen felkeresõk száma, ezért
elnyert és elnyerendõ pályázati pénzek a polgármester javasolta a régi munka- és
még változtathatják. A költségvetést a ügyfélfogadás rend visszaállítását.
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A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, s ennek megfelelõen
módosította a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló 6/2014 (XI.28.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2018
(II.19.) önk. rendeletét.
Tanyagondnoki beszámoló

A részletes beszámoló alapján megállapítható, hogy a tanyagondnoki buszra
nagy szüksége van, nemcsak a külterületek
lakóinak, hanem az intézményeknek,
óvodának, iskolának, sportolóknak és más
civil csoportoknak is.
Sebõk János képviselõ: Mi alapján
vehetõ igénybe a tanyagondnoki szolgáltatás, és ki bírálja el a kérelmeket?
Czentner György tanyagondnok: A
kérelmeket a jegyzõ úr bírálja el, rászorultsági alapon vehetõ igénybe. Azonban a
törvény azt is kimondja, hogy a szolgáltatást az is igénybe veheti, aki szociálisan
nem rászoruló, viszont esetenként tényleg
szüksége van rá.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta
a tanyagondnok 2017. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót, és megköszönte a
tanyagondnok elmúlt évben végzett színvonalas munkáját.
A mezõõr beszámolója
Orbán László: A beszámolót annyiban
egészítette ki, hogy mezõõr ellátja a
gyepmesteri, közterület felügyeleti feladatokat is.
Strung Nándor: Az elõterjesztésben
szerepel egy terepjáró vásárlása a mezõõri
szolgálat számára. Szerinte az önkormányzat ne vegyen újabb gépjármûvet. A
mezõõr használhatná a polgárõrök
terepjáróját, így annak kihasználtsága is
nõne.
Csörnyei László: A támogatást az
önkormányzat adja a civil szervezetnek, a
polgárõröknek és a tûzoltóknak is. Ezért
szükséges egy együttmûködési megállapodás mindkét szervezettel.
Gulyás Zsolt mezõõr: A feladatait a
saját autójával is el tudja látni egyelõre,
azonban nagy szüksége lenne egy GPS-re
és egy chip leolvasóra.
Csõsz Beáta: A chip leolvasóra nagy
szükség lenne valóban.
Orbán László: Utána nézett, és olyan
GPS nem létezik, amelyik teljesen pontosan meg tudja állapítani az adott terület
paramétereit. A chip leolvasó áráról, beszerzésérõl az interneten keres információt.
Sebõk János: Kérése, hogy az illegális
szemétlerakó helyek legyenek felszámolva.
Gulyás Zsolt: Az illegális hulladéklerakó helyeket folyamatosan deríti fel, és
azokról fényképeket készít. A hulladék
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elszállításáról a Település-üzemeltetési
NKft. gondoskodik.
A testület végül 6 igen szavazattal elfogadta a mezõõr 2017. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót, s elfogadta a jegyzõ
javaslatát, hogy a mezõõr tevékenységérõl
is csak évente készítsen írásos beszámolót.

csapadékvíz elvezetési kérelmet nyújtottak
be az önkormányzathoz, mivel a futballpálya, a rendezvények és az újonnan
épített házak miatt az utca forgalma megnõtt, az út állapota viszont sokat romlott.
Strung Nándor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság döntése szerint a
Csókakõ utca aszfaltozása és csapadékvíz
A helyi idegenforgalmi adóról szóló
elvezetõ árok-rendszerének megépítése az
rendelet módosítása
útépítési beruházások megvalósítási sorrendjében a második helyen van.
Az Életrendezés Háza Barátainak
A képviselõ-testület szintén támogatta
Egyesülete azzal a kérelemmel fordult a a lakosok kérelmét.
képviselõ-testülethez, hogy az ÉH-ba
lelkigyakorlatra érkezõ magánszemélyek
Ingatlan ügyek
mentesüljenek az idegenforgalmi adó
fizetése alól, mivel õk nem turistaként
Kisföldi Tamás, Ormándi u. 39. sz.
szállnak meg.
alatti lakos a patakmeder helyreállításához
Orbán László ezért módosításra java- kérte az önkormányzat segítségét.
solta az IFA-rendeletet, melyben a
Csörnyei László szerint és a Településmentességet kiterjesztenék a nagykorú fejlesztési Bizottság szerint is, ez bizony
hitéleti, vallási vagy mentális feltöltõdés vis maior eset. Az ingatlan jelenleg milyen
céljából megszálló személyekre. Hoz- állapotban van?
zátette, hogy az idegenforgalmi adót nem a
Kisföldi Tamás: Folyamatosan mossa
szállásadók, hanem a vendégek fizetik, a az ingatlant a patak. Az erdõ egy része is
nyilvántartást viszont a vállalkozó vezeti kezd már lecsúszni a fakivágások miatt.
és a bevallást is õ nyújtja be. A tényleges Szerinte a patak nem ott van, ahová ki lett
forgalmat nem nagyon lehet követni. A mérve. Helyszíni szemlén Ónodi Gábor
tavalyi évben megközelítõleg 1.400 eFt tervezõ a patak elterelését javasolta.
bevétel volt az idegenforgalmi adóból.
Sebõk János: A patakot nem lehet csak
Papp János szerint ahol nincs idegen- úgy elterelni, a térkép szerinti szelvényen
forgalmi adó rendelet ott nem kell fizetni, belül kell, hogy mozogjon.
nálunk van, itt kell fizetni. Úgy tudja, hogy
A testület egyhangúlag úgy határozott,
ahol van ilyen adó azt az önkormányzat hogy az érintett ingatlanok telekhatárait
visszaforgatja a turizmusfejlesztésbe.
hivatalosan kiméreti, és azt követõen dönt
Sebõk János: Az ÉH a nem turistaként a mûszaki helyreállításról. Megbízta a
fogadott személyek után kéri csak a jegyzõt, hogy készíttesse el a kimérési
mentességet, a turisták után megfizetik az vázrajzot. Határidõ: 2018.02.28.
idegenforgalmi adót.
Csörnyei László javasolta, hogy ha tu***
rista érkezik a faluba, az jelentse le a rendDr. Czéh-Tót Imre, Pécs, Bárány u. 2.
számát az önkormányzatnak. Így talán sz. alatti lakos kisújbányi ingatlanával
követhetõbb lenne a bevallások tartalma is. kapcsolatos ügyét, saját kérésére, a testület
Javasolta továbbá, hogy az Életrendezés a kérelem ismételt benyújtásáig elnapolta.
Háza pontosítsa a kérelmét.
***
A testület végül a soron következõ
A Település-üzemeltetési NKft. beszáülésig elnapolta a döntést.
molójának megtárgyalását Pál Attila
ügyvezetõ betegsége miatt szintén elnapolIskolai körzethatárok
ta a testület.
A köznevelési feladatokat ellátó
hatóság – jelen esetben a megyeszékhely
szerinti járási hivatal –, határozza meg és
teszi közzé az iskolák felvételi körzetét. Az
önkormányzat véleményét testületi döntés
formájában február 25-ig kell megküldeni
a járási hivatalnak.
A képviselõ-testület egyetértett a Pécsi
Járási Hivatal által megküldött kötelezõ
felvételt biztosító iskola körzethatárokkal,
mely szerint iskolánkba csak a helyi
gyerekeket kötelezõ fogadni.

Együttmûködési megállapodások
felülvizsgálata

A német és a roma nemzetiségi önkormányzattokkal való együttmûködési megállapodások módosításait a Szervezeti
Mûködési Szabályzat módosítása tartalmazza, az alábbiak szerint:
A helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzat részére elõzetes egyeztetés
alapján igény szerint, de legalább havi 32
órában ingyenesen biztosítja a Fõ u. 166.
hsz. alatti tárgyaló helyiséget. A helyiség
Útépítési kérelem
használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúrát és rezsiköltségét a helyi önkorA Csókakõ utca lakói útépítési és mányzat viseli.
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A Polgármesteri Hivatal szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzat
részére.
A megállapodás V. Fejezete a következõ
pontokkal egészül ki:
14,) A nemzetiségi önkormányzat belsõ
pénzügyi ellenõrzését a Komlói Kistérség
belsõ ellenõre végzi.
15,) A belsõ ellenõr a képviselõ-testületet
által elfogadott éves ellenõrzési ütemterv
alapján folytatja le az ellenõrzéseket.
16,) A belsõ ellenõrt a társulás elnöke jelöli
ki és adja ki részére a megbízólevelet.

***
A kitüntetési javaslatok megvitatása
illetve a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása zár ülésen történt.
Bejelentések, egyebek
Csörnyei László felkérte dr. Hübner
Mátyást, hogy tartsa meg tájékoztatóját a
településképi arculati kézikönyv és a helyi
településképi rendelet elkészítésével kapcsolatosan.
Hübner Mátyás tervezõmérnök elmondta, hogy a törvényi elõírások szerint a
településképi arculati kézikönyvnek és a
helyi településképi rendeletnek már tavaly
év végéig el kellett volna készülnie. A tervezésre adott támogatást azonban csak
2017. év decemberében küldték meg az
önkormányzatok részére. Országosan
50%-ban, míg Baranya megyében eddig
60%-ban készítették el az önkormányzatok
a két dokumentumot. A településképi arculati kézikönyvet és helyi településképi rendeletet 2018. január 1-tõl kellene alkalmazni. Valószínûleg ebben az évben még
lehet folytani ezek elkészítését. Több
fejezet is van, melyet egyeztetnie kell az
önkormányzattal illetõleg két lakossági
fórumot is kell tartani, ahhoz, hogy be
lehessen fejezni. A kisújbányai lakosokkal
már egyeztetett. Szerinte a két fórumot
Hosszúhetényben kellene megtartani, az
egyiket Püspökszentlászló és Kisújbánya
településrésznek, a másikat Hosszúheténynek: február 24-én ill. március 5-én.
Kérte, hogy a meghívókat 8 nappal a tervezett idõpont elõtt küldjék ki a lakosság
részére. A befejezéshez még szükséges egy
fõépítész foglalkoztatására, valamint tervtanács létrehozása is. A képviselõ-testületnek még át kellene gondolnia, hogy mi
legyen a védetté nyilvánított présházakkal,
melyek közül elég sok nagyon rossz
állapotban van, maradjanak-e védettség
alatt. Sok helyen eladók, vagy melléjük
épültek más fajta épületek, melyek az
összképet is rontják.
A testület elfogadta a javaslatot a
lakossági fórumok megtartásáról.
***
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Takács Ferenc HOTE tag tájékoztatta a
testületet, hogy a Hetényi Hétpróba
fõdíjához, mely egy kerékpár lesz, már
kaptak támogatást Derksen Gyöngyitõl. A
Decathlon 66.000-Ft-al támogatja az
egyesületet. A képviselõ-testület tagjaitól
képviselõi keretük terhére kér támogatást,
melybõl sporteszközöket szeretne vásárolni az egyesület.
A Hosszúhetényi Turista Egyesület
székhely-használatához is kéri a képviselõtestület hozzájárulását. Továbbá március
25-én ismét szemétgyûjtést terveznek 100
fõvel. Ehhez a tanyagondnoki busz segítségét kéri, hogy a csomópontokra kiszállítsa az embereket, akik visszafelé jövet
szednék a szemetet.
A testület egyhangúlag hozzájárult a
Turista Egyesület kérelméhez, hogy a polgármesteri hivatal (Fõ u. 166. sz.) ingatlanában székhelyet létesítsen, s azt
központi, ügyviteli helyeként használja.
***
Leier József lakos szerint közterületet
elzárni fakorláttal, kõvel nem lehet. A
füvesítés és parkosítás nagyon jó. Sajnos
nem látja az önkormányzat részérõl ebben
a kérdésben az elõrelépést. Már nyáron
bejelentette veszélyes fa kivágási
kérelmét, és azóta sem történt semmi.
Ebben kéri az önkormányzat segítségét.
Orbán László jegyzõ: Jól tette volna,
ha ezt telefonon jelzi neki. Úgy tudta, hogy
már a kivágásra alkalmas személyt is megtalálták. A holnapi nap folyamán egyeztet a
Tepülés-üzemeltetési NKft-vel az ügyben.

Komló és környéke érdekeinek képviselete, a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében
ellátandó feladataik koordinálása és a döntéshozatal elõkészítése.
Megbízásának
idõtartama visszavonásig tart.
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Új adóügyi elõadó

Zsombéki Zoltánné

***
A Janus Pannonius Múzeum újabb
pályázat beadását tervezi a pusztabányai
ásatás folytatására A hutamester házát és
egy másik épületet az üvegcsûr mellett
szeretnének feltárni. Az önerõhöz kérik
ismét az önkormányzat támogatását.
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal
úgy határozott, hogy elviekben támogatja a
Janus Pannonius Múzeum kérelmét.
***
Képviselõ-testületi hatáskör átruházása miatt szükségessé vált a közterülethasználati rendelet módosítása. Eszerint a
jegyzõ adja ki a közterülethasználati
engedélyt, továbbá – a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 36-42/A §ában foglaltak szerinti –, a közút és az
azzal határos közterület nem közlekedési
célú igénybevételéhez szükséges kezelõi
hozzájárulást is.
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal
megalkotta a közterület-használatról szóló
6/2008 (VII.07.) önkormányzati rendeletet
módosító 3/2018.(II.20.) önk. rendeletét.

Zsombékiné Marikát a hetényieknek
nem igazán kell bemutatni, hiszen
születésétõl fogva itt él családjával, s
közel húsz évig dolgozott a Mecsekvidéke
Takarék helyi fiókjában.
A komlói Steinmetz Közgazdasági
Szakközépiskolában érettségizett számviteli gazdasági ágazaton, de nem sikerült
azonnal a szakmában elhelyezkednie. Egy
évet dolgozott a pécsi Szikra Nyomdában,
majd a sütõiparban volt anyagkönyvelõ.
Ebben az idõben születtek a gyermekei, s
a GYES után a faluban próbált elhelyezkedni. Elõször Egri Erzsébet varrodájának adminisztrációját, könyvelését
végezte, majd 1998-ban került a Takarékszövetkezethez.
Férje a pécsi Hauni Gépipari Kft-nél
géplakatos. Fiuk vadgazda mérnökként
végzett, már dolgozik, de még velük lakik
a Fõ utcai házban, lányuk jelenleg
Budapesten, a Károly Gáspár Református
Egyetemen tanul.
Zsombéki Zoltánné január 2-án vette
át az adóügyek intézését az Önkormányzatnál, ami teljesen új terület
számára. Nehéz, de tetszik – mondja,
mivel kihívást jelent. A program használatát is meg kell tanulnia, szerencsére a
hivatalban minden segítséget megkap
ehhez.
M. Zs.

***
Csörnyei László polgármester kérte a
képviselõ-testületet, hogy a Rákóczi
***
Szövetség beiskolázási programját isméCsörnyei László: A templom belsõ telten támogassa 50.000,-Ft-al.
felújítási tervére kapott a képviselõ-testület
A testület elfogadta a kérelmet.
építészeti tervezés és koordinálási ajánlatot, melyet a 2018. évi költségvetésbe
***
beterveztek, kéri ennek jóváhagyását. A
Kérelem érkezett a testülethez a márhéten találkozik a püspök úrral és ekkor cius 3-ai off road verseny megrendezésétud egyeztetni vele e kérdésben is.
vel kapcsolatos önkormányzati szponzori
A testület, a Reisz Antal építész tervezõ támogatásra. A Nimsz Zoltán Emlékveráltal, a templom belsõ felújítási munkáira seny több éves múltra tekint vissza, a
adott 2.675.000,.Ft + ÁFA építészeti ter- település jó hírnevét öregbíti, ezért a
vezési és koordinálási ajánlatot egy- testület 300.000 Ft vissza nem térítendõ
hangúlag elfogadta.
támogatással járult hozzá az országos
***
meghívásos autóverseny költségeihez.
Csörnyei László: tájékoztatta a
képviselõ-testületet, hogy a Komló és
Dr. Orbán László jegyzõ
környéke Hulladék-gazdálkodási Kistérség február 8-án döntött arról, hogy térségi
Hosszúhetény Község
képviselõként Komló város polgárÖnkormányzatának Képviselõ-testülete 2018. évre
mesterét, Polics József polgármestert,
térségi képviselõ helyettesként pedig
Csörnyei László polgármestert választja
meg, ehhez szükséges a képviselõ-testület
címmel versenyt hirdet.
jóváhagyása. A testület egyetértett a dönKérjük azokat a lakókat, akik részt szeretnének venni a versenyen,
téssel.
nevezésüket írásban, legkésõbb
A térségi képviselõ helyettes által ellátandó feladat a térségi képviselõ akadá2018. március 31-ig
lyoztatása esetén: a Konzorciumi Tagi
a Polgármesteri Hivatalban adják le!
Tanácsban való részvétel, döntéshozatal,

„Gondos gazda — takaros porta”
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Fórumok a településképrõl

Törvény írja elõ minden település számára, hogy rendeletet kell alkotnia a
településképrõl, illetve el kell készítenie a település arculati kézikönyvét. Mindkettõ
bonyolult folyamat, sok megkötéssel, melyben Hübner Mátyás építész irodája segíti a
képviselõ-testületet. Kötelezõ a lakosság véleményét is kikérni, s azt gondolnánk, hogy
az embereket érdekli is, hogy a jövõben mit lehet, ill. mit nem lehet majd építeni a
faluban. Ehhez képest a február 24-én Kisújbánya és Püspökszentlászló, majd a március
5-én Hosszúhetény számára meghirdetett fórumokon is igen mérsékelt volt a részvétel.
Ez utóbbi elõtt egy kis kiállítás is nyílt a PTE Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai
Karának hallgatói által falunk számára készített munkákból. A makettek, rajzok egy
hétig láthatók az aulában, s mint azt dr. Kondor Tamás dékánhelyettes elmondta, a
fõiskola szívesen segít akkor is, ha egy pályázathoz konkrét elképzelést kell megtervezni.
A fórumon, Hübner Mátyás drónnal készült felvételeken mutatta be a jelenlegi nagyon vegyes faluképet, melynek vannak szép részletei, megõrzendõ értékei, de olyanok
is, melyeket már végleg elrontottunk. Úgy lehetne legjobban meghatározni a szabályozást, ha különbözõ körzetekre osztanánk a települést. Az építész nagy problémának
látja a zártkertekben épült rengeteg lakóházat. Ezzel szemben a Fõ u. fölött, az Iskola u.
folytatásában nagy hely lenne új utcák kialakítására. Az épületek magasságán, tömegén,
színén kívül, külön kell majd foglalkozni a homlokzatokon látható gépészettel,
redõnyökkel, kerítésekkel, kutakkal is. Az elkészült rendelet felkerül majd egy internetes
felületre, ahol az államigazgatási szervek és a DDNP is hozzá fog szólni. Utóbbi a
növényeket határozhatja meg, mi az õshonos, mit lehet ültetni, mit nem.
A kérdés végül is az, hogy hogyan, milyen irányba fejlõdjön a falu, melyrõl közösen
kellene döntenünk!
Müller Zsuzsanna

Kamarai elismerés
hetényi cégnek
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- A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara február 23-án elismerésekkel
díjazta a 2017-ben Baranya megyében
kimagasló gazdasági tevékenységet végzõ
vállalkozókat, kézmûveseket, a szakképzés és idegenforgalom terén dolgozókat. Az elismerésekrõl a kamara elnöksége dönt. Idén immár harmadik alkalommal adták át a díjakat, melyekbõl egy
Hosszúheténybe került.
A Baranya Megyei Környezetvédelmi
Díjban idén három vállalkozás részesült,
az egyik a hetényi székhelyû, Révész
Károly vezette Amnis Víztechnológiai
Kft. A tíz éves cég háztartási és ipari
vízkezeléssel, szûrõberendezések, töltetek
és alkatrészek forgalmazásával, valamint
víztechnológiai beruházásokkal foglalkozik. Missziójának tekinti a magas
minõségi követelményeknek megfelelõ
víz elõállítását.

Közérdekû információ
Március 1-jétõl változik a Polgármesteri Hivatal munka- és
ügyfélfogadási rendje.
A Polgármesteri Hivatal
munkarendje:
hétfõtõl-csütörtök: 7.30 - 16.00
óráig, pénteken: 7.30 - 13.30 óráig
tart a munkaidõ
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõtõl-csütörtökig: 8.00-16.00
óráig, pénteken: 8.00-12.00 óráig
tart az ügyfélfogadás

Dr. Orbán László jegyzõ

A szelektív
hulladékgyűjtés rendje
Az enyhe télben nem sok dolga volt a használtan vásárolt hókotrónak, de a
február végi nagy havazásban alapvetõen jól vizsgázott a munkagép. Fotó: P. A.

Lakossági elektromos
és elektronikai hulladékgyűjtés

március 12-én, hétfőn 14-16 óra között
az iskola udvarán!

Korlátozott mennyiségben biztosítjuk a lakhelyrõl történõ elszállítást azon személyek részére, akik ezt a helyszínen vagy az alábbi telefonszámon kérik, s önállóan nem
tudják megoldani az elszállítást.
A Gyalogút Alapítvány nevében, Hajdu Zoltán
gyalogutalapitvany@gmail.com 06 30 540 6262

Továbbra is minden hónap
3. csütörtöki napján szállítja el
a szolgáltató
a szelektív hulladékot.
A gyűjtés idei időpontjai:

március 15., április 19.,
május 17., június 21.,
július 19., augusztus 16.,
szeptember 20,
október 18., november 15.,
december 20.
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Új gyermekorvosunk: dr. Tóth Adrienn
Zala megyében születtem, gyermekkoromat a Balaton part közelében Hévízen
töltöttem. Általános és középiskolai tanulmányaimat itt és Keszthelyen végeztem.
Családunkban nem volt orvos, édesanyám
gyermekápolóként dolgozott, édesapám
agrármérnök volt. Egy bátyám és egy
húgom van, akik családjukkal távol, Gyõrben illetve Budapesten élnek.
Biológia iránti érdeklõdésem már
egész korán, kislányként egyértelmûvé
vált, mely kitartott egészen a középiskolai
évek végéig. Az orvosi tanulmányaimat
1999-ben kezdtem meg Pécsett. Az egyetemi évek alatt sokáig belgyógyásznak
készültem, azonban az ötödik évben,

mikor a gyermekgyógyászatot oktatták
megtetszett ez a terület. 2005-ben végeztem, s kezdtem el dolgozni az akkor még
önálló intézményként mûködõ pécsi gyermekkórházban. Itt ismertem meg Örkényi
doktornõt is. A rezidensi évek után Kaposvárra kerültem a megyei kórház gyermekosztályára. 2008-ban mentem férjhez
Villányi Istvánhoz és költöztem Heténybe,
majd 2010 nyarán megszülettek ikerfiaink
Nimród és Hunor, 2011 telén pedig harmadik kisfiunk Magor is.
2016 tavaszán szakvizsgáztam csecsemõ és gyermekgyógyászatból, és idén
január elsejétõl dolgozom a hosszúhetényi
gyermekorvosi körzetben.

„Harc” a Zengõ kilátóért

A Civilek a Zengõért Mozgalom ez év
február 10-én is megemlékezett az úgynevezett „Zengõ csatáról”. Minden évben az
idõjárástól függetlenül felmegyünk a
hegycsúcsra: Zengõ-védõk, pécsváradiak,
hosszúhetényiek és barátaink. Itt együtt
megemlékezünk a történtekrõl, és
megerõsítjük magunkban azt, amire akkor
ébredtünk rá, amikor megakadályoztuk a
leendõ lokátor helyén fákat kivágni akaró
építõmunkások és az agresszív Trucker
Security õrzõ-védõinek szándékát. Az egy
cél érdekében összefogó civilek, jó
szándékú természetvédõk képesek arra is,
hogy meggátoljanak egy olyan szándékot
vagy tervet, amelyet az emberek nem akarnak, amit ártalmasnak, rossznak és veszélyesnek ítélnek.
Az idei évben elhangzott egy tájékoztatás arról, hogy egy megyei TOP-os
pályázat keretén belül kilátó épülne a
Zengõn. A pályázatot el is nyerte a
Baranya Megyei Önkormányzat és
Pécsvárad Város Önkormányzatának konzorciuma. Ennek a pályázatnak része volt a
Zengõre tervezett kilátó építése, amelyre a
pályázat közel 80 millió forintot irányzott
elõ összesen. A pályázatot úgy bírálták el,
hogy nem készült sem hatástanulmány,
sem statikai szakvélemény és tulajdonosi
hozzájárulás. Ugyanakkor a megye favorizált egy olyan tervet, amely a régi torony
köré épített volna egy erre a helyre nem
illõ famonstrumot. Az elõkészítés során
nem történt társadalmi egyeztetés, nem
egyeztettek az önkormányzatokkal és a
Civilek a Zengõért Mozgalommal sem. A
területet használó erdészet is inkább más,
odaillõbb tervet támogatott volna.
Miután a Civilek megismerték a
látványtervet, tiltakozó levelet írtak a
megyei közgyûlés elnökének, kérve, hogy
ezt a tervet semmiképpen se valósítsák
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meg. Ezt azonban a megyei közgyûlésben elérték, hogy a megye elfogadta, hogy az
úgy értelmezték, hogy a Zengõ-védõk erre szánt pénz itt maradjon, és
kilátó ellenesek, nem akarnak a Mecsek megépüljön a Zengõn a kilátó.
legmagasabb pontjára kilátót.
Közben ismertté vált a csúcson álló
geodéziai toronyról utólagosan elkészült
statikai szakvélemény is. Ez lesújtó volt, a
torony veszélyes, életveszélyes minõsítést
kapott. Bontása 40-50 millióba kerülne,
statikai megerõsítése pedig az építészek
becslése alapján 60-100 millió forintba.
Ennek ismeretében a helyi aktivisták,
építészek bevonásával egy megvalósítható
megoldáson kezdtek dolgozni. Így született egy olyan látványterv, amely megvalósítható, környezetbe illõ és kb. 60 millió Ft-ból megépíthetõ. Ezt a tervet támogatja Pécsvárad Város Önkormányzata is.
Az építés elõtt még számos adminisztrációs akadály is van, de ezek a hátralevõ
pályázati idõben elrendezhetõk, megoldhatók közigazgatási szakemberek szerint.
A Pécsváradi Várbaráti Kör, mint a
Civilek a Zengõért Mozgalom alapító
tagja, azon a véleményen van, hogy szégyen volt eddig is, hogy a Mecsek legmagasabb csúcsán nem volt kilátópont. Ezért
ragaszkodunk ahhoz, hogy az erre szánt
A Civilek a Zengõért Mozgalom
pénz erre fordíttasson, hiszen a pályázati
egy, a Mecsekerdõ Zrt által korábban
források pár év múlva már nem lesznek, a
készíttetett látványtervhez nyúlt vissza,
kilátó megvalósítására most van lehetõség.
mely sokkal kisebb környezeti terhelést
A Civilek a Zengõért Mozgalom eddijelentene. Statikus és építészek
gi tevékenysége mindig a Zengõ megvéleményét kikérve alakult ki az új
óvásáról szólt, most a kilátó megelképzelés, mely kijönne 60 millió
valósítását tûztük a zászlónkra.
forintból. A részben visszabontott, megBízunk abban, hogy ebben minden jó
erõsített toronyba belsõ csigalépcsõ
szándékú partnerünk segít bennünket: az
vezetne fel, s magasabb is lenne a
önkormányzat, a megyei közgyûlés, a korkoronaszintnél.
mányhivatal, valamennyi környezetvédõ,
A Baranya Megyei Közgyûlés döntött Zengõ-védõ, és a nemes célt támogató
és leállította a kilátó építés elõkészületeit, lokálpatrióta pécsváradi és hosszúhetényi
mondván majd más helyszínen megépítik. polgár!
Ekkor a Civilek Pécsvárad ÖnkormányzaDr. Bíró Ferenc
tával összefogva ismét tiltakoztak és
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

Érjük el a lehetõ legjobb életminõséget!

ZENGÕ

7

A Diabétesz Klub elmúlt fél éve

" Itt van az õsz, itt van újra" én megint
köhögök újra meg újra! Ez lehetett volna
szeptember 21-ei összejövetelünk szlogenje, hiszen Salamon Lászlóné Zsuzsi a légúti
Betegek Komlói Egyesületének a képviseletében a COPD-s betegségrõl, annak
tüneteirõl, és személyes élményeirõl is
beszélt. Elõadása érthetõvé tette, miért
fontos idõben felfedezni és kezelni minden
légúti krónikus betegséget. Fontos, hogy
megismerjük a betegségek gyógyszeres
terápiáját, az életmód változását azért,
hogy a lehetõ legjobb életminõséget érjük
el! Az asztma gyermekek és felnõttek, míg
a COPD elsõsorban dohányzó felnõttek
súlyos, gyógyíthatatlan kórformája.
Figyeljünk oda egymásra, küldjük minél
elõbb orvoshoz a köhögõ, fulladó családtagot, munkatársat!
Október19-én dr. Gonda Edit belgyógyász-nefrológus tartott elõadást a cukorbetegség és vesebetegség összefüggéseirõl. A cukorbetegség, a magas vérnyomás és a krónikus vese-ill. vesemedence
gyulladás hosszú évek során vesekárosodást okozhat. A krónikus vesebetegség egyszerûen azt jelenti, hogy a
vese már nem mûködik elég jól. A

fölösleges testfolyadékok és salakanyagok
elkezdenek felhalmozódni a vérben. A
krónikus veseelégtelenség korai szakaszában az orvos gyógyszeres kezeléssel
és diétával próbálja lelassítani a betegség
lefolyását és enyhíteni az egyes tüneteket.
A doktornõ beszélt még a dialízisrõl,
hogyan zajlik a kezelés, a dialízissel kezelt
betegek napi teendõirõl.
Említést tett a vese-transzplantáció
helyzetérõl Magyarországon, ma már
mintegy 3000 veseátültetett beteg él
hazánkban, de sajnos nincs annyi donor,
hogy minden rászoruló megkaphassa a
transzplantátumot, így sok beteg egy idõre
várólistára kerül.
November 16-án Nimsz Zoltánné tartott elõadást a podiart, számítógépes
talpvizsgálatról. Az emberek túlnyomó
többségének van lábproblémája, és a
panaszok hátterében legtöbbször a láb
valamilyen statikai zavara (lúdtalp, haránt
és hosszanti boltozat süllyedés, bütyök,
kalapácsujj) áll. Számos lábbetegség
megelõhetõ és kezelhetõ a megfelelõ talpbetéttel. Teljesen az egyén talpára készül,
biztosítja a láb alátámasztását, a fáradt láb
megpihen rajta, Tartós használatával

megszabadulhat láb, térd és derékpanaszaitól. Elõadása után lehetõség volt kipróbálni a gépet, hogyan történik a vizsgálat.
December 13-án tartottuk a Diabétesz
Klub éves karácsonyi rendezvényét a
Tavasz Vendéglõben. Ezúton szeretném
megköszönni Szabó Károlynénak és Szabó
Károlynak a finom vacsorát a maximális
kiszolgálást. Természetesen most is voltak
elõadó vendégeink Jánosi Emõke és Káli
Nagy Villõ hetedik osztályos tanulók, hoztak nekünk karácsonyi népdal csokrot.
Mint minden évben, vendégünk volt
Horvát Beatrix is a 77 Elektronikától,
akinek köszönjük a karácsonyi ajándékcsomagokat.
Fantasztikus évet zártunk, minden
elõadó vendégnek, és segítõnek köszönöm az egész éves munkáját.

Réfiné Hegyi Katalin

A tavaszi hónapokban a következõ
témákról lesz szó a klubban:
Márciusban a neuropathia, áprilisban a
vastagbél daganat elõfordulása, kezelése,
megelõzése, májusban pedig az idegi hallásvesztés, az egyensúlyzavarok kerülnek
sorra.

Az Idõsek klubja új vezetõje: Réfi Barbara

Õsszel – miután elõdöm, Tóth Éva az
Az Idõsek klubjában szeretnék sok kirándulásokkal, kiállítások látogatásával,
óvodában vállalt állást – lehetõséget kap- programot szervezni a tagok számára, egy családias közösséget kialakítani!
tam, hogy vezethessem a Hosszúhetényi
Idõsek Klubját. Nagyon örültem, mivel
úgy gondolom, az idõsebb korosztálytól
sok mindent lehet tanulni, régi szokásokat,
módszereket. Édesanyám Réfiné Hegyi
Katalin a 2. sz. körzeti orvosi rendelõ
ápolónõje, így az egészségügy sem áll
távol tõlem.
Huszonhat éves vagyok, s szüleimmel,
húgommal 23 évig laktam Hosszúhetényben. Jelenleg Komlón élek párommal.
Matematikus diplomával rendelkezem, de
eddig nem dolgoztam a szakmában.
Végzettségem viszont jelenlegi munkámban is tudom hasznosítani, hiszen a klubvezetés gazdasági teendõkkel is jár.
Jelenleg a kaposvári egyetem végzõs
hallgatója vagyok azon belül is gazdaságiés vidékfejlesztési agrármérnöknek tanulok.
A jövõben az önellátás felé szeretnék
orientálódni, háztáji állatokat tartani,
növényeket termeszteni. Jelenleg is
nevelünk baromfikat, nyulat, méhészBarbara a Szoceg Kft. kozármislenyi farsangi mulatságán készült képen Sterl
kedéssel is próbálkozunk, célunk min- Gyõzõné, Bánkuti István, Wágner Jánosné és Jeftuhov Józsefné klubtagok
dezek bõvítése, kitanulása.
körében.
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Mulatságról mulatságra
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A Hosszúhetényi Hagyományõrzõ
Egyesület szilveszteri bálja zárta az
óévet és köszöntötte az újat.
A Sváb bált idén már 27-ik alkalommal rendezte meg a Német Klub.
A hagyományos táncos alkalmakból idén is hiányzott a Magyar bál, az
ovis szülõk viszont ezúttal is hirdettek
jelmezes felnõtt bált.
Az iskolások jelmezbálja és az
óvodások farsangja a megszokott
helyen és forgatókönyv szerint
zajlott.
A hetedikesek vizsgabálja – ahogy
az ovis mulatságok is –, már kilógtak
a rövid farsang idõszakából.
Képes beszámolónk a mulatságokról:

Jótékonysági sváb bál

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Német Klub szervezésében megtartott
sváb bál az idei elsõ volt a bálok sorában.
Elsõként hirdettük meg a bálbevétel
jótékony célra való gyûjtését. Sok éve már,
hogy a Német Klub szeretett volna a hagyományainak megõrzésére, egy sváb
tájházat kialakítani. Erre, az elmúlt évben
községünk képviselõ-testülete által vásárolt ingatlan ad lehetõséget. Sajnos az
ingatlan átalakítása, felújítása vált szükségessé, amelynek kiadásaihoz a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és Német
Klub is szeretne hozzájárulni. Így az idei
sváb bál bevételét is erre a célra ajánlottuk
fel.
A bál sikerességét, a nyitótáncot táncoló fekedi vendégek – a Klumpenjager
tánccsoport (fölsõ képünkön) – a helyi
Népi Együttes táncosai és az általános is-

A szilveszteri bálban a SHOW-HAJ zenekar biztosította a jó hangulatot.
Képünkön középen a Czentner házaspár táncol.
Fotó: Magyar Zsolt

kola tanulói biztosították. Állandó vendégeink, a Tolnai Svábklub tagjai (alsó
képünkön) is megtisztelték bálunkat.
A fergeteges hangulatról az évek óta
sváb bált zenélõ Show-Haj zenekar gondoskodott. A tombolák értékes nyereményeket biztosítottak, sajnos nem helyi
résztvevõknek, hiszen a fõdíjat – két
belépõt a Madách Színház vendégjátékára
a Mamma Mia c. elõadásra –, a Sásdi
Deutsch Klub egyik tagja nyerte. Egy
másik fõdíjat – egy tortát – a szintén
vendég Varga település polgármestere
nyerte. Nagyon jó hangulat és példátlan
bevétel jellemezte a bált.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselõ-testülete ezúton is köszönetet
mond minden támogatónak.

Orbán Éva
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Az alsó tagozatosok egyéni jelmezei
között is sok ötleteset láthattunk.
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Képünkön a 4/b osztályosok jelenete, de voltak még mignonok, emojik és
minecraft játékfigurák is. Egyik osztály pedig rablónak illetve pandúrnak öltözött.

A 6/b osztályosok a múlt század korszakainak táncait mutatták be. A fölsõsök
bálján láthattunk még western jeleneteket, velencei karnevált és szörnyeket is.

Az óvodás szülõi szervezet rendezte felnõtt farsangi bálon
idén is nagyon jó volt a hangulat.
Fotó: Balázs László

Egyéni jelmezesek is felvonultak.
Bohócruhában az ötödikes Merics Orsi

A Koszorúcskán tizennyolc hetedikes tanuló mutatta be
tudását a megjelent szülõk, nagyszülõk elõtt.
Fotó: B. L.
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Hetényiek a na gyvilá gba n
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Nepál

Utazás a buddhista szerzetesek földjén

"Pokhara felé buszoztunk 190 km-t. Tizenegy órás út volt,
olyan utakon, hogy eszméletlen. Mint amit a Smaragd románcában látsz. Hegybe vájt utak, se korlát, se semmi. A sofõr a jobb
oldalon ült (náluk jobb oldalas a kormány) és a mellette lévõ
ülésen be volt kötve egy kecske. A buszon az emberek színes
kavalkádja között ketrecbe zárt tyúk is utazott. Egyszer 10 percet
tolattunk hátra, hogy a másik busz elférjen. A buszon a kosz és
piszok ellenére is mindenki jókedvû volt, nevetett és senki nem
türelmetlenkedett. Az én fülemnek irgalmatlanul bántó zene ment
végig, szinte ugyanaz. Kolostorokat, imaházakat látogattunk.
Három nap múlva, jött a monszun és elmosta az utat, amin jöttünk, ezért visszafelé már repülõvel utaztunk. De arra a
repülõgépre is felszállni… a pilóta meg a segédje húzta belülrõl
az ajtót, egy ember meg nyomta kívülrõl, hogy be tudják csukni.
A repülõtéren fólia volt az ablaküveg helyén, nagy kosz mindenhol. A fertõtlenítésre szánt Whiskymet ott azonnal elvették.
Otthon azt javasolták, akik már kint jártak, hogy vigyek magammal egy üveggel és minden reggel kortyoljak belõle egyet. Követtem is addig, amikor a harmadik nap elkobozták, mert meg volt
kezdve az üveg."
Krop Nándor barátnõjével, Mercédesszel kéthetes spirituális utazást tett Nepálba (Katmanduba, Lumbiniba,
Pokharába, Nagrakotba, Bhaktapurba) és belevegyültek a
keleti élet kavalkádjába. Õt kérdeztük élményeirõl.

A városnézõ programokon ezzel és hasonló jármûvekkel
szállították õket.
autókkal közlekedik. A közlekedési morál olyan, hogy nincs
index, csak duda. Úgy kell menni az út szélén egymás után, hogy
fogni kell egymás kezét láncban. Ha mögötted jön az autó, kicsit
meglök a lökhárítójával, te hátrafordulsz, õ elmosolyodik, te félreállsz és õ elmegy. Elsõ nap még ideges voltam, de utána már
hozzászoktam. Hárman-négyen ülnek egy motoron és mindent
azon szállítanak például az állatokat is.
Minden megtalálható az utcán, a fodrász, a jós, a cipész. Az
utcán élnek. Ott javítanak, ott adnak el, ott étkeznek. Õk igazi
kereskedõk. Ha bementünk valahova és vásároltunk, meghívtak
minket egy kávéra, teára. Megkérdezték mennyit adnánk érte?

Krop Nándor Lumbiniban, Buddha születésének városában

– Amikor kiszálltatok a légkondicionált Emirates gép
kényelmébõl, mi fogadott Titeket elsõként?
– Nagyon nehéz volt megszokni a 97-98 %- os páratartalmat.
Két hétre vittem 14 pólót és az az elsõ héten elfogyott. Budapesti
ismerõsök azt mondták, nem merünk majd átmenni az úton akkora a forgalom. Nem hittük el, de igazuk volt. Nincs aszfaltos út,
csak földes vagy kavicsos, pocsolyás. Mindenki motorral és

– Elrugaszkodtatok teljesen az európai étkezéstõl, be mertétek
vállalni az ázsiai konyhát?
– Muszáj elrugaszkodni, mert ott teljesen más. Mi alapból
nem nagyon eszünk húst, inkább zöldségeket. Én egy-kétszer
ettem csirkét. Minden borzasztóan erõs. Nagyon megörültem a
tojásrántottának, de abba is beletették az erõs paprikát. Rengeteg
a rizsföld, a rizsnek a legkülönfélébb fajtái vannak, amit nem
ízesítenek erõssel, inkább édesen pudingszerû desszertként eszik.
Alumínium tálcán adják az ételt, de nincs evõeszköz, kézzel kell
enni. Sokszor kell kezet mosni. Mi nem oltattuk be magunkat
semmivel. Úgy gondoltuk, ha el kell valamit kapni, úgyis elkapjuk. Ha meg nem, akkor nem. Sokan mondták, ne együnk az
utcán semmit. Radó Lívi viszont azt mondta: Nándi, amit az
utcán lehet enni, azt egyétek meg! A nagy por miatt sokszor
ropogott is a fogunk alatt a falat. Amikor friss pékáruért mentem,
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akkor kis tollseprûvel leseperte róla a port az árus. Egyszer elõfordult, hogy nem bírtam enni. Ahol elõzõleg egy hideg vizes
vödörben mártották meg a használt alumínium tálcát, és olyan
emberek álltak sorban, hogy inkább nem.
Akkor felmentem egy domboldalra és lekaptam a banánfáról
két banánt, majd belakmároztam.
– A globalizáció tekintetében mennyire tudott érintetlen
maradni ez a terület?
– A legszegényebbeknek is ott volt a kezükben az okos telefon. Nem tudtam hova tenni a dolgot mindaddig, ameddig meg
nem tudtam, hogy ilyen olcsó. Akkor 50 dollár (15.000) volt az
iphone 6 -os. Aminek itthon 200.000 Ft az ára. Így mindenkinek
van okos telefonja. Mindenhol szabad a wifi. A vezetõnk azt
mondta, hogy 50 és 70 dollár között van az átlagkereset, akinek
van munkája. Coca-colát, Mc Donald’s-et ott is láttunk mindenhol. Nagyon zavaró is volt, hogy egy kolostor közelében, ott volt
a McDonald’s.
Sok helyen bokáig jártunk a szemétben. Ez különösen bántó
volt a világörökség vagy az Unesco által védett területeken, mint
pl. Buddha születési helyén (Lumbini). A nagy Buddha-kertnél is
meg kellett küzdenünk azért, hogy az információs tábláig eljussunk. Egy gyalogút volt a szemét között a táblához. Ez borzasztó
volt. Sajnos nincsenek erre felkészülve, náluk nincs kommunális
szemétszállítás. Elfogyott egy ásványvizes palackom, összenyomtam és kerestem, hogy hova tudom eldobni. Látta egy fickó
ezt, kikapta a kezembõl és ledobta a földre. De én ezek után se
szórtam szét. Mindig a táskámba tettem és visszavittem a szállásunkra, ahol volt kuka. Az utcán sehol sem lehetett látni. A boltok
mellett halomban állt a szemét. Az érdekesség az, hogy reggelre
eltûnt minden. Éjszaka kitakarítják a várost és fellocsolják. A templomokban pedig patyolat rend volt, tisztaság, minden kimosva,
kuka kirakva. A vendégház is tökéletes tisztaságban. A szállodákban is általában tisztaság volt, de egyik szálláshelyen elõfordult,
hogy egy éjszaka 3-szor költöztünk a csótányok, pókok,
patkányok és gekkók miatt.

Kéregetõ gyerekek az utcán.
– Ezt volt számotokra európaiként a legnehezebb elviselni?
– Nem, a legnehezebb a szegénységet elviselni. Soha nem
voltam egy elérzékenyülõs, de egy párszor azért meggörbültem.
Még most is érzem, itt van és szorít, ha rá gondolok. Pici gyerek
viszi a másik kicsit teljesen mezítelenül és jönnek utánad és
mondják: Money, money… A vezetõnk azt mondta, hogy nem
szabad adni senkinek bármennyire is elszorítja a szívünket.
Sajnos, vég nélkül jönnének a többiek.
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Olyan visszásságot is láttunk, hogy egyik oldalon a kacsalábon forgó ház és mellette a 200 l-es hordó félbevágva, kihajtogatva és ott egy pokróc. Elõször meg is kérdeztem a vezetõnktõl hogy mi az ott? Azt mondja, menjek, be lehet nézni. Bekukucskáltam, ott is egy 50 l-es olajoshordó elvágva, és rakja a kis

Szerzetesek között a Swaja Buddha kolostorban
tüzét, a tetején sül a kenyér. Ez is fura volt, de az még furább,
hogy kinyitom a pokrócot, az ember rám mosolyog, köszön, hogy
Namaste (jelentése: meghajlás, hódolat, tisztelet az emberben
lévõ isteni lélek elõtt), és tör egyet a már megsütött kenyérbõl,
odaadja nekem.
– Éltetek át "kultúrsokkot"? Volt e mellbevágó kulturális
élményetek?
– A temetés volt a legdurvább. Az egy nyilvános hullaégetés
volt. Elõször én azt hittem ez egy bemutató lesz. Egy folyóparton
álltunk 10 méterre az eseménytõl. Kihúzták a terepjáró hátuljából
a halottat egy fadeszkán. A hozzátartozók körforgásban mentek a
holttest körül, mertek egy kis vizet a folyóból és szimbolikusan
megmosták. Utána körberakták virággal, majd rõzsével. A virágok egy részét rárakták a testre, és meggyújtották. Néztük egy
darabig, míg nem jött egy szembe szél. Akkor föladta a vezetõ is
és Merci is, mert kibírhatatlan volt a szag. Visszafele jöttünk már,
akkor láttuk, hogy összeszedik a hamvakat és beleszórják a vízbe.
De lejjebb 50 méterre már fürödtek a vízben a gyerekek. Fölötte
lévõ helyen láttuk, hogy ivott a folyóból egy ember. Kérdeztem a
vezetõnket, hogy hogy lehetséges ez? Azt mondta szentnek tekintik, ezért ettõl nekik nem lesz semmi bajuk, mert õk így hiszik. A
hetényi gát, az egy ÁNTSZ által bevizsgált ivóvíz ahhoz képest.
– Spirituális céllal mentetek ki Nepálba. A kolostor vagy a
kulturális környezet adta meg a spirituális élményt?
– A kolostorok és az emberek viselkedése. Senki nem volt
ideges, feszült, mindenki mosolygott és pozitív volt. Mindenki
köszönt mindenkinek, elõzékenyek voltak az emberek. Ott egy
olyan nyugodt életvitel van, ami szokatlan számunkra. Annak
ellenére, hogy küzd a napi betevõért, boldog. Odafordulsz, rád
mosolyog és köszön, és még meg is kérdi, hogy vagy? Nagyon
kedvesek.
A másik az érintetlen természeti értékek: voltunk olyan
helyeken, ami nagyon sok mindenért kárpótolt engem, aki a természetben töltõdök folyamatosan. Egy himalájai napfelkeltét
végignézni az azért ott van a szeren. A Közel-Kelet kõsivatagán
átrepülni, azt látni kéne mindeninek legalább egyszer!

Szegleti Orsolya és Poór Gabriella
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OVIS HÍREK
"December az ünneprõl szól, akkor szép, ha hull a hó,
úgy jó, ha van meleg szoba, a bejgliben sok dió.
Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket,
meglátod, a legnagyobb kincs az õszinte szeretet.
Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag,
s minél többet adsz belõle, neked annál több marad!"
(K. László Szilvia: December)

Az ovis adventünk is ilyen volt. Mézeskalács illatú, csillogó
szemû.
A készülõdést már december elején kezdtük. Luca napjára
pogácsát sütöttünk, búzát ültettünk, idõjárást jósoltunk. Luca napi
kotyolással kívántunk egymásnak, az oviban dolgozóknak
egészséget, bõ termést, sok állatszaporulatot.
A karácsonyt megelõzõ két hétben az óvodába beköltöztek a
kis angyalok: szorgos pici gyermekkezek készítettek
meglepetéseket családtagjaiknak. Angyalkáztunk is: minden
nagycsoportos egy kiscsoportos gyermeknek volt az angyalkája,
akinek titokban segített az ünnepet megelõzõ hetekben.
Minden csoport más módon emlékezett meg az ünneprõl. Ki
bábozva, ki dramatizálva eljátszotta a kis Jézus születésének
történetét. A karácsonyfák alatt megbúvó új játékok is nagy
örömet hoztak a gyermekeknek, tovább gazdagítva mindennapjaikat az oviban.
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Sokác poklada
az óvo dás farsangon

Néhány csoportban a magyar farsangi népi játékok, állatalakoskodások, kiszézés mellett, a mohácsi sokácok poklada:
télûzõ busójárását, valamint a törökûzését is megismertetik a
gyermekekkel az óvónõk. Busóknak öltözve eljátsszák a törökök
kiûzésérõl szóló legendát, közben egy kis történelmi háttérrel is
megismerkednek: a mohácsi csata körülményeirõl, II. Lajos királyról, haláláról, a nagy Szulejmán vezérrõl és hatalmas
seregérõl. A csatáról és az uralkodókról festményeket néznek,
korhû zenét hallgatnak, sokác zenére egyszerû kólólépéseket táncolnak. Megismerkednek a busók és a sokác lányok öltözékével.
A busójárás az egyszerû, földmûveléssel, állattenyésztéssel
foglalkozó emberek ünnepe volt.

Farsangi bál velencei
hangulatban

Az adventi ünnepkört hagyományainkhoz hûen a vízkereszti
templomlátogatás zárta, ahol a gyermekekkel megnéztük a betlehemi jászolt. Puxler Márton mesélt a három királyról, ajándékukról, melyet Jézusnak és nekünk, embereknek hoztak.
Fledrich Ádám bácsi orgonajátékával, karácsonyi dalok közös
éneklésével – ahol hosszúhetényi háromkirályok járáshoz kapcsolódó dalok is felcsendültek –, búcsúztunk az év egyik legszebb
idõszakától.
Szeretnénk köszönetet mondani az Óvodás Szülõi
Szervezetnek, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Kovács
Krisztiánnak és Szabó Zsoltnak, hogy támogatásukkal ajándékok
kerülhettek a karácsonyfák alá.
Katonáné Gunszt Andrea

Óvodai beíratás a 2018/19-es nevelési évre

április 23-25-én 7.30 és 15.30 óra között a vezetõi
irodában. (Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott év
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.) Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ kártya, lakcímkártya, személyi igazolvány

A gyermekek a velencei karneválról is sok érdekességet
tudnak. Ez a karnevál a gazdag kalmárok, kereskedõk ünnepe
volt, akik díszes, drága jelmezeket viseltek és a lagúnák
városában éltek. A gyermekek elbeszélések és ismeretterjesztõ
filmek segítségével megismerték a város történetét, az
építkezés módját. Olasz zenét
hallgattak.
Az idei farsangi bálon is
velencei hangulatot idéztünk
fel, a dekorációkkal, a felnõttek
öltözékével, Ádám bácsi zenéjével. A gyermekbál sikeréhez
sok segítségre volt szükség.
Köszönöm a szülõk segítségét, felajánlásait, az iskolások nyitótáncát, Gulyás Tamás
technikai közremûködését, kollégáim hetek óta tartó elõkészületeit.

***

Csoportszobánk éke egy gyönyörûséges fenyõ szekrény és
egy szintén fenyõbõl készült polc, amin rajzeszközöket tartunk.
Mindezeket Derksen Gyöngyitõl és családjától kapta a Táltos
csoport. Boldogan vettük birtokunkba az ajándékot.
Csajkásné Kéninger Ágnes

ZENGÕ
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Tanulmányi versenyeredmények
A Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban megrendezett
megyei Curie kémia versenyen iskolánkat két tanuló képviselte.
A 7. osztályosok mezõnyében Bodó Bendegúz 1., Jánosi Emõke
7. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Tuba Lajosné
A 8. osztályosok között Nyisztor Álmos is bejutott a megyei
versenyre, de õ ebben az idõpontban Miskolcon szerepelt az
országos Árokszállásy Zoltán biológia versenyen. A rangos
vetélkedésben 18. helyezést ért el. Õt Gulyás Tamás és édesapja
Nyisztor Zsolt készítette fel a tanulmányi versenyre.

Elsõ nyílt sakkverseny

Az Alapfokú Mûvészeti Iskola farsangi hangversenyét
február 7-én tartották az aulában. A növendékek jelmezbe
öltözve léptek a közönség elé.
Fotó: Gulyás Tamás

Népdalos sikerek

December 18-án hat produkcióval szerepeltünk a Kodály
Gimnáziumban rendezett megyei népdaléneklési versenyen. A
népes mezõnyben kislányaink remekül megállták a helyüket.
Arany fokozatot nyertek: Molnár Veronika és Reinhardt Júlia
szólóének kategóriában, a Hetényi lányok (Bodó Csenge, Ember
Lola, Gazder Janka, Reinhardt Júlia) valamint Molnár Veronika
és Reinhardt Júlia énekkettõse.
Ezüst fokozatot kapott a Pévönye együttes és Jánosi Emõke.
Kodály Maraton címmel egész napos prgramot rendezett
február 3-án a Kodály Társaság, a Kodály-év lezárásaként, a
baranyai népalénekesek számára. A felhívás minden korosztályt
megmozgatott, 9-tõl 75 évesig jöttek dalosok, akik rangos zsûri
elõtt mutatták be tudásukat. Ederics Gábor (Kossuth díjas professzor), Bergics Lajos (a Zengõ együttes vezetõje) és Jankó
Gabriella (népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú Mestere cím birtokosa) voltak a zsûritagok.
A hetényiek ezúttal is kitettek magukért. Hoffer Hunor legfiatalabb szólistaként elõször lépett fel idegen közönség elõtt, és
dicséretes produkciót nyújtott. Kruzsely Pálma a tõle megszokott
magas színvonalat hozta. Reinhardt Júlia karakteres elõadásával
és remek hangjával kiérdemelte a zsûri különdíját, amelyet Hoppál Péter kulturális államtitkár úrtól vehetett át. Gratulálunk az
énekeseknek! Köszönjük a kedves szülõknek, hogy segítségünkre voltak.
Február 28-án és március 1-jén rendezték meg a pécsi
Mátyás király utcai iskolában alsó és felsõ tagozatosok számára
a megyei népdaléneklési versenyt. A két nap során 96 gyermek
mutatta be tudását a rangos zsûri elõtt. Iskolánk tanulói ismét
remekeltek. Bojtos Lili (2. osztályos) elõször vett részt
versenyen, és kiemelt arany fokozatot kapott. Hoffer Hunor (3.
osztályos) a 35 fõs mezõnyben arany minõsítéssel végzett. Felsõ
tagozatosaink is kitettek magukért: Reinhardt Júlia (5. o.) és
Jánosi Emõke (7. o.) arany minõsítést szerzett. Katona Ildikó 6.
osztályos (felkészítõje Szentes Anett) és Molnár Veronika 5. osztályos elõadását kiemelt arany minõsítéssel jutalmazta a zsûri.
Gratulálunk az énekeseknek! Köszönjük a szülõk segítségét,
akik a mostoha idõjárás ellenére segítségünkre voltak.
Detrich Pálné

Fotó: Máthé Tamás

Hosszúhetényben komoly tradíciói vannak a sakknak, az
iskola egykori tanítójának, Bocz Ferencnek a szárnyai alatt sok
gyerek tanulta meg a sportág rejtelmeit, és az akkori sakkcsapat
kiváló eredményeket ért el a komlói és a pécsi csapatok ellen is.
Többek között ezt a célt tûzte ki az iskolában már négy éve,
a legendás hetényi csapat elsõtáblás tagjának, Stercz Józsefnek az
irányításával mûködõ sakkszakkör is, mely hosszú évek után
megrendezte elsõ nyílt gyermek sakkversenyét. Az önkormányzat, az iskola, a Nemes János Mûvelõdési Központ és a
Zengõ Sportegyesület támogatásával a február 3-án rendezett jó
hangulatú verseny nagy eredménye hogy a szakkör taglétszáma
bõvült.
A gyerekek három korosztályban, négy csoportban versengtek, az alábbi végeredmény született:
1-2-3. osztályosok A csoportja:
1. Jordán Péter, 2. Vincze Adrián, 3. Fülöp Barnabás, 4. Szigethi
Csanád, 5. Dákai Botond, 6. Vincze Gergõ, 7. Orsós Péter, 8.
Kedves Dominik, 9. Szamos-Áman Márton, 10. Dallos Péter
1-2-3. osztályosok: B csoportja:
1. Nyul Márton, 2. Nagy Miklós, 3. Tóth Tibor, 4. Tormássy Csanád
4-5-6. osztályosok:
1. Csapó Emese Ramóna, 2. Szabó Benedek, 3. Nyul Zsombor, 4.
Hajdu Karsa, 5. Stercz Márk, 6. Pántya Flórián, 7. Stercz Martin, 8.
Máthé Balázs, 9. Ember Lola, 10. Ágotai Petra
7-8. osztályosok:
1. Bíró Gergõ, 2. Kismester Martin, 3. Karfner Kristóf, 4. Puxler
Mátyás, 5. Német Ferdinánd.
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PROGRAMOK
Március 3-4.

IV. Nimsz Zoltán Emlék Trophy
Március 10.

Nõnapi bál
Zene: Norbi

Március 15. 10 óra

Községi megemlékezés
a Templom téren
Március 22.

Diabétesz klub
Március 27. 18 óra

Grafológia és önismeret
Lépold Edit elõadása a könyvtárban

Április 1.

BÁRÁNYLES
Április 6. 17 óra

Takács Dezsõ 85.

Kiállítás megnyitó a Kultúrházban
Április 7.

Gyerek lovastalálkozó
Április 14.

Kézilabdás bál
Zene: JOKER
Április 14.

A Komlói Állatvédõ Egyesület

Kisállat örökbefogadási napja
a Hosszú Kávéban

Április 15.

Tájház túra – Dombay tó
Április 19.

Diabétesz klub
Április 21.

Borverseny
Április 23.

Könyvvásár a Hosszú Kávéban
Április 28.

Tájházak Napja

Játékos vetélkedő, kézműves foglalkozás és
ingyenes tájház látogatás

I d õs ek k ös zön t és e

Karácsony óta négy szépkorú lakótársunkat köszöntötte a
falu vezetése. Takács Dezsõ 85., Lamár Jánosné 91., Sásdi
György és Csomor Jánosné 93. születésnapját ünnepelte.
Lapunk nevében ezúton is jó egészséget kivánunk nekik!

Juttassuk adónk 1 %-át
a helyi civil szervezeteknek!

Településünkön több olyan szervezet működik,
amely jogosult az adófizetők személyi jövedelemadójának egy százalékára. Az így juttatott
adóforintok helyi programokat, beruházásokat
segítenek. Részünkről egy kis figyelmesség, a
kedvezményezetteknek nagy segítség!
Juttassuk adónk 1 %-át a helyi civil szervezeteknek!
Életrendezés Háza

18064333-2-42

Gyalogút Alapítvány

18318979-1-02

Falusi Turizmus Egyesület

18320891-1-02

Hosszúhetény Fejlődéséért
Alapítvány

18324149-1-02

Egyesület (Népi Együttes)

18325920-1-02

Hosszúhetényi Hagyományőrző
Ifjúsági Zenekarért Alapítvány

18304763-1-02

Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány 18315488-1-02
Hosszúhetényi Kulturális

Alapítvány (Iskola, Óvoda)

19031257-1-02

Polgárőr Egyesület

Püspökszentlászló Barátainak

18321706-1-02

Egyesülete

19387675-1-02

Zengő Lovas Egyesület

18326017-1-02

Tanuljunk Verseket! Alapítvány 18308877-1-02

– A Mecsek Kupa díjkiosztó ünnepségét február 24-én
a rendezték a Tavasz Presszóban
a pécsi, pécsváradi, hosszú-hetényi postagalambsport egyesületek. 2017-ben 29 tag galambjai
versengtek a minél gyorsabb hazaérkezésért 12 hétvégén, hol
csak 160, de volt mikor 570 km-

Születtek

es távolságból. A díszes serlegek
közül idén sajnos egy sem maradt
Hetényben. Az összetett bajnoki
cím Kovács Ferenchez került
Pécsváradra, második helyen a
szintén pécsváradi egyesületi tag,
a nagypalli Bartos Antal végzett,
harmadik a pécsi Zsolnai Sándor lett.

Anyakönyvi hírek

Major Kamilla
Zsótér Lili Hanga

2018. január 22.
február 8.

Szajduk János és Keresztes Éva
Balogh Sándor és Hérincs Alexandra
Tóth Krisztián és Makány Ágnes

2017. december 9.
december 11.
2018. január 20.

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

Henc István (1973)
2017. december 16.
Látschám János (1955)
2018. január 1.
Dénes József (1935)
január 10.
Kövér Jánosné sz. Horváth Mária (1938)
január 17.
Taller Mihály (1939)
február 3.
Csomor Jánosné sz. Lovas Erzsébet (1923)
február 12.

ZENGÕ
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PICNIC

Minden, ami egy kosárba illik

A Kossuth utcai élelmiszerboltot két fiatal Mesterfalvi Zsófia
és párja Fuchs Adrián nyitotta meg újra január végén. Az üzlet
elnevezése Zsófi ötélete volt, mivel mindenképpen azt szerette
volna, hogy egy piknik kosár legyen a logójuk. A vevõk kiszolgálásába Zsófia édesanyja Mesterfalvi Csabáné Mónika is
besegít.
A saját bolt, a vendéglátó üzletvezetõ végzettségû Zsófi álma
volt, s mikor lehetõség nyílott az üzlet kibérlésére, belevágtak a
vállalkozásba. Eredetileg pékséget szerettek volna, hiszen az
hiányzik legjobban a faluból, de ehhez nem volt megfelelõ a
helyiség, így a pékséget összekombinálták az élelmiszerbolttal –
mesélte Adrián.
A fiatalok minõségi kínálattal igyekeznek a vevõket visszacsalogatni az üzletbe: sokféle egészséges, "mentes" élelmiszert
tartanak, melyeknek külön polcuk is van. Lehet kapni helyi aszalványokat, komlói tésztát, savanyúságot, az Erdészet natúr
gyümölcsleveit, házi fûszereket is. A kenyereket az Aranycipó és
a sellyei Darumadár pékség szállítja, s van kovászos illetve szénhidrát csökkentett változat is. Úgy igyekeztek kialakítani a
kínálatot, hogy majdnem minden termékbõl legyen olcsóbb és
drágább kategóriájú egyaránt.
A népszerûsítés egyéb módozatain is törik a fejüket: havonta
különféle nyereményeket sorsolnak majd ki a 3000 forint felett
vásárlók között, illetve a 8000 forint felett vásárlók egy ötezres
wellness utalványt nyerhetnek majd.
A kávézó-teázó pultnál meleg szendvicset, hamburgert is
lehet fogyasztani.
Sok sikert kívánunk nekik!
M. Zs.

TÁNC-SZÓK

Az óévet szilveszteri bál rendezésével zártuk, melynek
bevételét az egyesület mûködésére fordítjuk.
Január 27-én a Sváb bálon mutattuk be legújabb német
koreográfiánkat, melyet Heil Helmut állított színpadra.
Február 2-án, ezúttal már harmadszor családi táncpróbát
rendeztünk. Vendégünk ezúttal Szabó Gyuri bácsi volt, akit
elkísért lánya és fia, és fiának egykori táncos párja Kacsándi
Anikó is.Táncbemutatójukat gyerekjátszó elõzte meg, utána a
Somkerék zenekar fiataljainak jóvoltából jó hangulatú táncház
kerekedett. A táncolást éjfélig tartó nótázás követte.
A farsangból kicsit kicsúszva farsangi kolbásztöltést rendeztünk a Zengõ vendégházban, ahol a fiaink által készített
finomságot el is fogyasztottuk.
Március 1-jén a Muharay Szövetség felkérésére és megbízásából régiós továbbképzést szerveztünk a baranyai hagyományõrzõ együttesek számára Kozármislenyben.

– Az éves rendezvénynaptár
összeállítására gyûltek össze a
civil szervezetek vezetõi, képviselõi január 16-án a könyvtárban. Örvendetesen sok szervezet jelent meg, melyek mind
szeretnék valamilyen településszintû rendezvénnyel gazdagítani az idei programkínálatot.

– Orfûn nyílt önálló kiállítása Deák Zsuzsanna helyi
grafikusmûvésznek. A gazdag
tárlatot február 9-étõl egy
hónapon át láthatta a közönség.
– Több mint 13 liter vért
adtak a hetényiek a márciusi véradónapon, melyen 29 önkéntes
jelent meg a Kultúrházban.

Nyelvek és kultúrák dialógusa
a Halotti beszédben

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én dr. Lendvai Endre,
a PTE professzor emeritusa tartott elõadást a könyvtárban.
Lendvai tanár úr, aki egyébként már nyolc éve hosszúhetényi
lakos, s az Olvasókör valamint a Borász Egyesület oszlopos
tagja, szociolingvisztikai szempontból közelítette meg elsõ
magyar nyelvemlékünket. A vetített képes, humorral is fûszerezett elõadásból sok érdekeset megtudtunk mind a korról,
az akkor itt lakó népekrõl, mind magáról a – valószínûleg egy
bencés szerzetes által latinból fordított – imádságról. –mzs–

Folyamatos bõvülés és egyre élénkebb érdeklõdés jellemezte az idén negyedszázados FeHoVa-t. Magyarország, és
ma már az egész kelet-közép-európai régió legjelentõsebb
vadászati, fegyver- és horgászrendezvényén 10 ország 310
kiállítójára csaknem 55 ezren voltak kíváncsiak.
Február 17-én – az expo keretében – a Vadászati Kulturális Egyesület által meghirdetett Ifjúsági Vadászkürtös
Versenyen korcsoportjában a hetényi Molnár Ádám elsõ, Molnár Ferenc harmadik helyezést ért el. A fiúk Martonfán, a
Baranya Vadászkürt Együttessel készültek a versenyre.
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Február 17-én rendezték a budai hegyekben a Tajga Trail elnevezésû terepfutóversenyt. A rendezvényen összesen 270 terepfutó indult, a 10 és 17 km-es távokon, Hosszúheténybõl Török
András és Szily Attila a Mecsek Maraton team színeiben. A 17
km-es távon 550 méter szintemelkedést kellett leküzdeni a
versenyzõknek. Mindez hóban, sárban. A verseny érdekessége,
hogy a rajt délután 16:30-kor volt, így a célba már fejlámpával
érkeztek be a futók. Hosszúheténybõl András 2. Attila pedig 6.
helyen ért célba.
Szintén a Mecsek Maraton Team – Dynafit Team színeiben
versenyez a hosszúhetényi Papp Tünde, aki február elején a
gödöllõi Margita Terepmaratonnal kezdte a versenyzést ebben az
évben. 40 km-es távon indult, amit a 700 m-es szintemelkedésen
túl a saras idõ is nehezített. Tünde ezt a távot 3 óra 50 perc alatt
futotta le, ezzel az összetett nõi mezõnyben 3. helyet szerzett, az
elsõ helyezettõl 10, a másodiktól 7 percre lemaradva. A tavalyi
idejét 38 perccel javította meg.

LABDARÚGÁS
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Kaprényi volt a szezon legjobbja

KÉZILABDA

A tavaszi idény felnõtt nõi és férfi sorsolása

Nõk:
03.10. szombat
18.00 H.hetény-Kozármisleny SE Junior
03.17. szombat
15.00 Komló NKE - H.hetény
03.21. szerda
19.30 H.hetény- MK Pelikán Siklós KC
04.07. szombat
18.30 Kozármisleny SE - H.hetény
04.21. szombat
17.30 Vörös Meteor SK Pécs - H.hetény
05.05. szombat
18.00 H.hetény- Szentlõrinc SE
Férfiak:
03.09. péntek
19.30
H.hetény-Harkány SE
03.18. vasárnap
18.00
PEAC - H.hetény
04.05. csütörtök
19.30
MK Pelikán Siklós KC - H.hetény
04.13. péntek
19.30
H.hetény - DÖKE Komló
04.24. péntek
19.30
H.hetény - PTE ÁOK Petõfi SE
05.04. péntek
19.30
H.hetény - Motex KC
A hazai mérkõzéseket mindkét csapat a pécsváradi sportcsarnokban játsza.

Az év vége felé közeledve a Dunántúli Napló összegezte az
NK Építõk Megyei II. osztály elsõ félévét. Az õsz csapatába hét
együttes adott játékost, a szezon játékosa pedig a listavezetõ
Hosszúhetény futballistája Kaprényi Péter lett, aki hat alkalommal is beverekedte magát a forduló válogatottjába.
A bajnokság elsõ 15 fordulója során az élen álló Hosszúhetény lõtte a legtöbb gólt, szám szerint negyvenötöt. Nem nehéz
kiszámolni, ez meccsenként három találatot jelent, ami nem rossz
mutató, sõt!
Ennek fényében persze nem is csoda, hogy a góllövõlista
élmezõnyébe két hosszúhetényi játékos is odafért. Novák Balázs
egyenesen az élen telelhet, hiszen egymaga szerezte csapata góljainak több, mint egyharmadát. De a szezon legjobb játékosa,
Kaprényi Péter sem tétlenkedett az õsszel a kapuk elõtt. Középpályás létére is tizenegyszer vette be az ellenfelek kapuját.
Forrás: Szakács Miklós ÚDN 2017. 12. 27. szám

HETÉNYKER

TÜZÉP

Orosz diószén
és fabrikett
akciós áron!

30/959-85-65

Helyi kéthavi lap

Felelõs szerkesztõ:
Dr. Müller Zsuzsanna
mullerzsuzsa@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.
Tel/fax: 72/490-827
Kiadó:
Hosszúhetény Község
Önkormányzata
Nyomdai munkák:

Molnár Nyomda, Pécs

