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Büszkének kell lennünk
erre a napra!

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett
községi megemlékezésen, már másodízben vettek részt a Pécsi Huszár
Egyesület hosszúhetényi tagjai. A
kultúrháztól természetesen lovon
vonultak fel a Templom térre, szép

színes hátteret adva a szereplõknek.
Ünnepségünk, a szokásokhoz híven, az Ifjúsági Zenekar kíséretében
elénekelt Himnusszal vette kezdetét. A
fiatalok mûsorában Wágner Bettina
középiskolai tanuló szavalatát követõen, az általános iskolás Reinhardt

Júlia és Molnár Veronika népdalokat
énekelt, Friedrich Marcell trombitán
játszott, végül a nyolcadikos Nyisztor
Álmos, Petõfi Sándor: Föltámadott a
tenger címû versét adta elõ. Daloskörünk 48-as dalokkal zárta a mûsort.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Testületi ülés – március 19.

Tájékoztató a képviselõ-testületi
határozatok végrehajtásáról
Papp János képviselõ nem látta
indokoltnak a 0162/1 hrsz-ú iskola mögötti szántó kisajátításának elhalasztását.
Javasolta továbbá, hogy a sportpálya melletti terület árát is tisztázzák a kisajátítás
elõtt.
Dr. Orbán László jegyzõ egyszerre egy
ingatlan kisajátítását javasolta, hozzátéve,
hogy minden esetben szükséges az értékbecslés, és a kisajátítás után, a beruházást
határidõn belül meg kell valósítani.
Sebõk János képviselõ szerint a
kisajátítás elõtt azt is tudni kellene, hogy a
mennyibe kerül, ha a mûvelési ág alól
kivonják a területet, illetve ha nem.
Dr. Herbert Tamás képviselõ véleménye szerint se álljon le a kisajátítás folyamata.
Óbert Gábor alpolgármester: A
gyalogátkelõhellyel kapcsolatban történt-e
elõrelépés?
Pál Attila Nkft. ügyvezetõ: A tervezés
folyamatban van, az idõjárástól függ a
helyszíni szemle.
Herbert Tamás: A települési kézikönyv
készítésénél dr. Hübner Mátyás megállapította, hogy a Fõ utca forgalma elég nagy,
amit korlátozni vagy lassítani kellene. A
lassítók nem akadályoznák a forgalmat,
csak lelassítanák, ezt jó lenne egy szakemberrel egyeztetni, s ennek függvényében
átgondolni a gyalogátkelõhely létesítését.
A képviselõ-testülete végül egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány:
240.000, Zengõ Lovas Egyesület: 100.000
és a Gyalogút Alapítvány: 200.000 Ft. Az
Olvasókör részére az 50.000 Ft-os támogatást a mûvelõdési ház költségvetése terhére szavazták meg. Döntött a testület arról
is, hogy a Zengõ Sportegyesület 2019.
évtõl az önkormányzat éves költségvetésébõl külön kapjon mûködési támogatást.

Kamatmentes kölcsön kérelmek
Balázs Lajosné Széchenyi u. 11. sz.
alatti lakos kamatmentes önkormányzati
kölcsön kérelmet nyújtott be az OTP
Banknál fennálló tartozásának rendezéséhez. Amennyiben a tartozását egy
összegben visszafizeti, úgy a bank 80.000
Ft-ot elenged neki. Kérelmezõ korábban
már részesült önkormányzati támogatásban, melyet teljes összegben visszafizetett.
A testület 80.000 Ft kölcsönt szavazott
meg részére, melyet 12 hónap alatt, havi
egyenlõ részletekben köteles visszatéríteni.
***

Tóth Katalin ismételten kölcsön iránti
kérelmet nyújtott be. A 3229 hrsz-ú ingatlanára való bejutása nem megoldott, ezért
út céljára a szomszédos telekbõl vásárolna
3-4 métert. Nevezett az elmúlt évben már
kapott támogatást erre a célra, de akkor
rajta kívülálló okok miatt, a vásárlás nem
valósult meg. A kapott összeget hiánytalanul határidõre visszafizette.
Strung Nándor képviselõ újra javasolta, hogy a kért támogatást ne pénzben adja
a testület, hanem a számlák ellenértékét
közvetlenül egyenlítse ki.
A képviselõk végül 200.000 Ft-ot ítélCivil szervezetek támogatása
tek meg a szolgalmi út megvásárlására,
melyet kérelmezõ 20 hónap alatt, havi
A másfél milliós helyi támogatási egyenlõ részletekben köteles visszaalapra kilenc civil szervezet nyújtott be téríteni.
pályázatot. A Közoktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság, megtárgyalva
Adómentességi kérelem
a pályázatokat, s úgy vélte, hogy módosítani kellene a helyi rendeletet, hogy csak
A püspökszentlászlói Életrendezés
programok megtartása, szervezése legyen Háza Barátainak Egyesülete az elmúlt
támogatható, és azok kapjanak elsõbb- testületi ülésen aziránt nyújtott be kérelséget, melyeket helyben rendeznek meg.
met, hogy a lelkigyakorlatos vendégei
Dr. Müller Zsuzsanna az Olvasókör mentesüljenek az idegenforgalmi adó megelnöke szerint úgy kellene módosítani a fizetése alól.
rendeletet, hogy ne csak bejegyzett szerPiffkó László elnök most elmondta,
vezetek kaphassanak céltámogatást, ha- hogy az ÉH-t az egyesület tartja fenn, de a
nem civil társaságok is.
tulajdonos továbbra is a Jezsuita Rend.
Végül a testület, elfogadva a bizottság Kismértékben
fogadnak
turisztikai
véleményét, a civil szervezeteket az aláb- vendégeket is, de a többség lelki gyakorbiak szerint támogatta: Hosszúhetényi Tu- latra érkezik. Korábban sem hárították
rista Egyesület: 140.000, Nagycsaládosok rájuk az idegenforgalmi adót, de most
Egyesülete: 200.000, Falusi Turizmus ennek megfizetése az egyesület számára
Egyesület:
70.000,
Hosszúhetény elég nagy terhet jelent. Országosan több
Fejlõdésért Alapítvány: 145.000, Zengõ lelkigyakorlatos ház is mentesül az adóSportegyesület: 400.000, amely összegbõl fizetési kötelezettség alól. A lelki gyakor60.000 forintot a Sakk Szakosztály kap, latra érkezõk csomagárat fizetnek, a szál-
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lás díja nem jelenik meg a számlájukban.
Természetesen a pihenni vágyó vendégek
után, továbbra is megfizetik az idegenforgalmi adót.
Orbán László úgy tapasztalta, hogy a
vendégfogadók forgalma ellenõrizhetetlen,
így nincs garancia arra, hogy befizetik-e az
adót.
Piffkó László: Õk természetesen nyilvántartás vezetnek a szálláshely szolgáltatást igénybe vevõ vendégek után, melyet
bevallanak és be is fizetnek.
Hosszas vita után Csörnyei László a
testülettel egyetértésben arra a jogi
megoldásra jutott, hogy mivel a lelkigyakorlatos vendégek nem a szállásról,
hanem a programról kapnak számlát, ezért
nem is tartoznak az IFA hatálya alá. Így a
mentesség kérésének sincs értelme, hiszen
a lelki gyakorlatra érkezõ vendégek
esetében nem áll fenn adóalanyiság.
Következésképpen a 10/1999 (XII.1.)
önkormányzati rendeletet sem kell módosítani.
Védett épületek támogatása

Kis-Tóth Józsefné Ormándi u. 10.
szám alatti lakos a képviselõ-testület támogatását kérte az elsõ fokú helyi védettség
alá tartozó ingatlana felújításához.
Sebõk János szerint ragaszkodni kell a
helyi védettségû ingatlanok felújításánál a
fa nyílászárókhoz, illetve ahhoz, hogy a
megfelelõ forma és anyag kerüljön
beépítésre. Az árajánlathoz annyit fûzött
hozzá, hogy a támogatás összege adott, az,
hogy ki mennyiért vásárol, az nem tartozik
az önkormányzatra.
Herbert Tamás elmondta, hogy a Lechner Tudásközpont közremûködésével megjelent Népi Építészeti Program keretében
20 millió forint vissza nem térítendõ támogatást biztosít a Miniszterelnökség. Fel
kellene hívni a helyi védettségû ingatlan
tulajdonosok figyelmét erre a lehetõségre.
A most készülõ településképi kézikönyv
miatt is ragaszkodni kell helyi védett ingatlanoknál a megfelelõ formához és
anyaghoz a megvalósításnál. Javaslata
továbbra is az, hogy szakember vizsgálja
felül a beépítés elõtti állapotot, a beépítendõ anyagok minõségét és a megvalósítás utáni állapotot is.
Orbán László: A támogatás mértéke I.
fokú védelemben részesített építménynél
legfeljebb 250.000 Ft. II. fokú védelemben
részesített építmény esetében legfeljebb
150.000,- Ft. A rendelkezésre álló teljes
összeg 1.500.000 Ft.
A testület végül úgy döntött, hogy
250.000 forinttal járul hozzá Kis-Tóth
Józsefné épülete nyílászáróinak cseréjéhez, azzal, hogy kizárólag fa nyílászárók
beépítését engedélyezi. Egyúttal hozzájárult ahhoz is, hogy az ingatlan udvarra
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nézõ hátsó ajtajának helyére egy zsalu- megkezdõdtek és sajnos nem lehet
gáteres ablak kerüljön.
használni õket.
Pál Attila: Jelenleg egy kõmûves dol***
gozik, a másik táppénzen van, de meg
Bocz Diána részére, a Petõfi u. 16. hsz fogja oldani a WC-k felújítását.
alatti H1 elsõ fokú helyi védettség alá tarHerbert Tamás: Az Iskola utcából nem
tozó ingatlanának felújításra 200.000 Ft, lehet megközelíteni a boltot, buszmegállót
Lovas Andrásné Fõ utca 85. hsz alatti biztonságosan. Ezért járda építésére is
lakos részére a 424/2 hrsz-ú, H1 gondolni kellene a pályázatnál.
védettségû pincéje felújítására 125.000 Ft
Sebõk János: A templomnál az
vissza nem térítendõ támogatást szavazott esõzések miatt nagyon sok a sár a
meg a testület.
parkolóban, ezt is kezelni kell.
Pál Attila: A tavalyi 42 fõ közmunkás
A Település-üzemeltetési Nkft.
helyett jelenleg 25 fõvel dolgozik.
beszámolója
Javasolja, hogy a patak mellett alakítsanak
ki egy szervízutat, mert sok helyen nem
Pál Attila Nkft. ügyvezetõ a beszá- tudnak nagy autóval bejutni a területre és a
molóját nem kívánta kiegészíteni, csak karbantartásokat elvégezni.
néhány fontos dolgot említett még meg. A
Csörnyei László: Jogszabály rögzíti,
tavalyi évben a közmunkát késõbb hogy ilyen esetekben a lakoságnak be kell
kezdték, de húsvétig már háromszor engedni az önkormányzatot a területére. A
kaszálták le a falut. Garázsépítést kezdtek patakmeder általi vízfolyásokat vis maiorel az irodájuk mögött. A Nkft. tavaly ral lehet csak rendezni. Több bejelentés is
kiköltözött a községháza udvari épületébe érkezett: az Ormándi u. 86. sz ház vo(volt bérlakásba), ezért a munkások nalában, a 378 hrsz-ú ingatlan mellett a
számára egy melegedõt is kellett biztosí- burkolat meghibásodását, a 419-es és 408tani, amire csak az iroda elõszobájában as hrsz-ú ingatlanok között a szennyvolt hely. Ez az ügyfélforgalom miatt nem vízvezeték védõburkolatának meghibátúl jó megoldás, ezért ha elkészül a garázs, sodását, valamint az Ormándi u. 39. ingatminden költözik: a gépek az új garázsba, a lanon lévõ épület alámosását jelezték. A
melegedõ a mostani garázsba, igy fel- másik vis maior eset Kisújbányán van. Az
szabadul az elõszoba.
Óbánya felé vezetõ szakaszon a gázló
További munkáik is voltak: dûlõutak javítására lenne szükség.
karbantartása, ágvágása. A katasztróA képviselõ-testület a Település-üzefavédelemmel közösen egy életveszélyes meltetési Nonprofit kft. 2017. évi beszámelléképületet bontottak le. A községi ren- molóját egyhangúlag elfogadta. Továbbá
dezvényeken a közmunkások hulladék döntött a vis maior pályázatok beadásáról
elszállítást, takarítást végeztek. Miután a is: az Ormándi u. 39. ingatlan helyreálsportpálya üzemeltetését átvették, az lítására 8 MFt , az Ormándi u. 86. ingatlan
épület felújítására és karbantartására melletti burkolat helyreállítására 30 MFt,
készítettek egy sorrendet. Közmunka a 419 hrsz és 408 hrsz ingatlanok közötti
keretében fûszernövényeket is termesztet- szennyvízvezeték helyreállítására 15 MFt,
tek, ami jól sikerült, igy az idén Kisújbányán az-Óbánya illetve a hodály
szeretnének eladásra termelni. Kitisztítot- felé vezetõ szakasz helyreállítására 3,5
ták a strand területét, a temetõben, az alsó millió forint támogatást kérve. A pályázasíroknál ágvágást, a felsõ részén a közkút tokhoz szükséges 30%-os önrészt a testület
üzembehelyezését
és
vízszerelést a 2018. évi költségvetésébõl biztosítja.
végeztek. Ezen kívül a szükséges
kõmûvesmunkákat is elvégezték, kerítést
Helyi védettség alá helyezés
készítettek, ezzel a temetõgondnok valamennyi kérését teljesítették.
Kérelmek érkeztek két ingatlan helyi
A település közvilágításának bõvítése az védettség alá helyezésére. Petõ Sándor az
eddigi felmérések alapján megvalósult, a Ormándi u. 32. számú házát, valamint
jövõben jelentkezõ újabb igényeket továb- Fábos Nóra a Kisújbánya 8. számú ingatbítják a kivitelezõnek. 2017-ben a püspök- lanát szeretné védelem alá helyeztetni,
szentlászlói gázló tisztítása és a víz- hogy
pályázhasson
a
Lechner
elvezetõk tisztítása megtörtént.
Tudásközpont által meghirdetett támoÓbert Gábor: Fontos lenne felülvizs- gatásra.
gálni a Hegyelõ utca vízelvezetésére bePapp János véleménye szerint azzal,
adott pályázatot, mert szerinte nem oldja hogy helyi védettség alá helyezi az önkormeg az összes csapadékvíz elvezetését, igy mányzat az ingatlanokat elõsegíti azok
a víz továbbra is le fog folyni a Fõ utcába. felújítását, állaguk megóvását. Hátránya
A gyalogosok – mivel nincs járda –, nem származik belõle.
kénytelenek lesznek a vízben gyalogolni.
A testület mindkét épületet H1-es, elsõ
Soron kívül kéri a sportpálya öltözõjében fokozatú védelem alá helyezte, s megbízta
lévõ WC-k felújítását, a bajnokságok a jegyzõt, hogy a Helyi Építési Szabályzat
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2. sz. függelékébe vegye fel a védelembe
vett ingatlant és az illetékes földhivatalban
kérje a helyi védettség ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzését.
Támogatási kérelem

A Baranya Megyei Falugondnokok
Egyesületét a testület – hasonlóan az elõzõ
évhez –, 30.000 Ft-tal támogatta az idei
költségvetése terhére.
Önkormányzati ingatlanok bérlése
Csörnyei László: A Vodafone Magyarország Zrt. a jelenleg érvényben lévõ bérleti szerzõdése meghosszabbítását kérte
újabb öt évre az önkormányzattól azzal,
hogy a bérleti díjat mérsékeljék évi
1.017.310 Ft-ra. Csörnyei László úgy gondolta, hogy a testületnek ezt nem kell elfogadnia, különösen, hogy az ilyen telefontornyok engedélyezése a jövõben nem
biztos, hogy kívánatos a településen.
A képviselõ-testület végül meghoszszabbította a bérleti szerzõdést, és a bérleti
díjra 1.500.000 Ft + ÁFA ajánlatot tett a
Zrt-nek.
***
Földesi Balázs a Hármas-hegy utcai
ingatlan másik felét bérelné ki egy klíma
hûtõ-fûtõ berendezéseket gyártó cég
mûködtetésére, 5 évre 60.000,-Ft/év+
áfáért.
Csörnyei László szerint az ingatlan
hasznosítása az önkormányzat érdeke is. A
képviselõ-testületnek egyelõre elvi döntést
kellene hoznia.
Pál Attila javasolta, hogy ha a testület
támogatja a kérelmet, akkor szükséges
lenne egy mûszaki felelõs megbízása, aki
felügyelni tudja, hogy a bérlõ mit épít be
az ingatlanba és azt megfelelõen teszi-e. A
késõbbi elszámolások miatt is.
Herbert Tamás: Azt is figyelembe kell
venni, hogy a Klímatrió Plussz Kft. nem
kíván-e tovább terjeszkedni?
Csörnyei László: Nem, a cégnek pont
ekkora épületre van szüksége.
Végül a testület úgy döntött, hogy
elviekben támogatja a Hármas-hegy u. 17.
sz. alatti ingatlan bérbeadását a Bama
Klíma Kft-nek.
Állati hulladék elszállítása
Orbán László elmondta, hogy telefonon kért árajánlatot az Álhubál Kft.-tõl
állati hulladék elszállítására. Erre azért
volt szükség, mert nagy mennyiségû disznócsont került egy önkormányzati kukába,
illetve a pécsváradi úton kidobásra. Az
állati hulladék elszállítása nehézkes, jelenleg nem megoldott a faluban. A cég két
lehetõséget kínált fel: vagy lakosságará-
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nyosan számolják el a költséget, mely
havonta 12 Ft/fõ + áfa, ez a rendelkezésre
állás és szállítási költséget tartalmazza,
vagy az elhullott tetemek súlya alapján
számláznák a szállítást. Mindez csak
magánszemélyek hulladékára vonatkozik.
A képviselõ-testület az árajánlatot nem
fogadta el, mivel úgy döntött, hogy csak
eseti megbízást kíván kötni a Kft-vel, ha
szükséges.
Müller Zsuzsanna javasolta, hogy
tájékoztassák a lakosságot az állati tetemek
elhelyezési lehetõségeirõl.

Sebõk János Pál Attilát kérte, hogy
folyamatosan tájékoztassa a testületet,
hogy kivel vagy kikkel létesítenek munkaviszonyt az Nkft-ben, milyen bérezéssel és
milyen egyéb juttatásokkal.

***
Strung Nándor elmondta, hogy
Kisújbánya ingyen kapott egy üveghutát
teljes felszereléssel, melyet szeretnének
közterületen elhelyezni. Ehhez kérik a
testület hozzájárulását. Készül egy
látvány-terv, melyet majd meg fog mutatni
a képviselõknek.
Kisajátítás
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Kisújbányai Baráti Kör Egyesület a
Orbán László tájékoztatta a testületet, faluház udvarára helyezze el a hutát, üveghogy elkészült az értékbecslés a 0162/7 és fúvás bemutatók céljára.
a 0162/8 hrsz-ú iskola melletti ingatlanok
Dr. Orbán László
kisajátításához, így az önkormányzat
megfelelõ árat tud kínálni az eladók
Testületi ülés – április 23.
részére. A testületnek azt kell mérlegelni,
Folyamatban lévõ pályázatok
hogy melyik ingatlant sajátítsa ki elõször.
A testület a 0162/7 hrsz-ú, iskoCsörnyei László tájékoztatta a
laépülethez közelebb esõ terüet mellett
döntött, hogy a parkoló elkészülhessen testületet, hogy idén is lehetõség nyílik a
végre. Az önkormányzat végleges vételi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támoajánlata az ingatlanra a hivatalos érték- gatásának megpályázására, melyet az
önkormányzat tavaly is igényelt.
becslõ által megállapított 1.931.105 Ft.
A szennyvíztelep felújítására 500 millió
Ft-ot nyert Hosszúhetény. Húsz éve a telep
Bejelentések
2800 lakosság számra épült, ma már naCzentner György tanyagondnok el- gyobb terhelésnek van kitéve, s a techmondta, hogy a vásártéri buszmegállóban nológia is elavult. Gyakorlatilag egy új
egy nagy lyuk van, mely megnehezíti a szennyvíztelepet kell építeni, hogy a megbusz beállását, hogy a kerekesszékkel fel- növekedett terhelést elbírja.
Kisebb vita alakult ki akörül, hogy a
szálló lakost felvegye. Ezért kéri ennek
lakosság egy része a csapadékvizet is a
mielõbbi javítását.
Pál Attila: Bár a buszmegálló a csatorna-hálózatba vezeti. A polgármester
Közútkezelõé, ki fogják javítani a kátyút. elmondta, hogy van erre megfelelõ módszer, amivel ki lehet deríteni, hogy melyik
portáról érkezik csapadékvíz, s ezt meg is
***
Orbán László tájékoztatta a képviselõ- fogják tenni.
A testület végül jóváhagyta a KEHOPtestületet, hogy a Kossuth L. u. 23. alatti
ingatlanban (Német Önkormányzat közös- 2.2.2.-15-2016 "Hosszúhetény központú
szennyvíztisztításának
ségi háza) ez idáig milyen felújítási agglomeráció
fejlesztése" címû pályázat konzorciumi
munkákat végeztek.
megállapodásának módosítását, mely a
tájékoztatás, a nyilvánosság, és a beszer***
Papp János javasolta, hogy a 48-as zési és közbeszerzési eljárás leboemlékkövet június 30-án, az elszármazot- nyolítására vonatkozó feladatokat érinti.
tak találkozóján avassák föl. Kérte, hogy
***
egyeztessenek az Egyházközséggel a te m A képviselõ-testület megtárgyalta és
plom felújítási munkái miatt.
jóváhagyta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028
"Humán szolgáltatások fejlesztése a Kom***
Pál Attila a civil szervezetek támo- lói járásban" projekthez kapcsolódó kongatásával kapcsolatban, elmondta, hogy a zorciumi megállapodást, s hozzájárult a
Gyalogút Alapítvány által meghirdetett közbeszerzési eljárások lebonyolításához.
elektronikai hulladék összegyûjtést és az A pályázatból Hosszúhetény közel 32 milelszállítást az elmúlt évben az Nkft. lió Ft-al részesül, melyet három éven át
végezte térítésmentesen. Kérte, hogy ha használhat fel, fõként gasztro- és sportrenmár kap támogatást az alapítvány, akkor dezvények szervezésére, illetve az ifjúsági
klub felújítására.
fizesse meg a fuvarköltséget a részükre.
***

***
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A Vásárút felújítására benyújtott
VP.6.7.2.1.-7.4.1.2-16 számú pályázat
esetében az önkormányzat a támogatási
szerzõdést várja. A pályázati támogatás 34
millió az önerõ 6 millió Ft. Ebben a
pályázatban eszköz vételére is lehetõség
van, MTZ traktort szerettek volna, de
közben ezt az Unió betiltotta, így a
pályázat eszközre vonatkozó részét
módosítani kellett egy földgyalura és egy
Zetor típusú traktorra 10 millió Ft
értékhatáron belül.

***
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesült a Hármashegy utcai ingatlanra adott be pályázatot, melyet meg is nyert. Mivel az ingatlan
az önkormányzat tulajdonában van, ehhez
az önkormányzatnak 6 millió Ft önerõt kell
biztosítania, melyet a testület egyhangúlag
megszavazott.
***
Sebõk János szóvá tette, hogy a
kultúrház kapujába, ha benéz valaki, láthatja, mennyire gyalázatos állapotok vannak az udvarban.
Csörnyei László elmondta, hogy a
kultúrházra és a Fõ u. 143. sz. házra (a
körzeti rendõr, ill. a polgárõrség leendõ
épülete) is beadták a pályázatot.
***
A Hegyelõ utcai, vízelvezetésre,
útépítésre beadott pályázat is nyert, itt már
a pénz is megjött. Ennél a pályázatnál
Horváth Attila lesz a mûszaki felelõs.
***
Az óvodai konyhára benyújtott
pályázatnál még egy egyeztetés van vissza
az Államkincstárral, a módosításokról.
***
A közbiztonságról szóló LEADER
pályázaton öt térfigyelõ kamera létesítését
igényelte az önkormányzat.
***
A bölcsõde pályázat a második körben
van, a Sportegyesület viszont most nyert
egy defibrillátort, melynek az állandó
helyét még meg kell keresni. Mérkõzések
alkalmával természetesen a pályán lesz a
mûszer, de máskor a központban kellene
neki egy szekrényt létesíteni.
***
A templom felújításánál a belsõ
munkák tervezésére aláírták a szerzõdést a
REISZ Építõ Kft-vel.
***
Papp János fájlalta, hogy a kézilabda
csarnokra vonatkozó kormányrendeletet
visszavonták, így mi is kiestünk a ked-
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vezményezettek körébõl. Az sem vigasz,
hogy épülhet egy kültéri mûanyag borítású
kézilabda pálya, mert ez nem oldja meg a
helyi sport és testnevelés teremproblémáját.
***
A patak felújításával kapcsolatban sok
probléma van, melyekrõl hosszas vita
alakult ki a testületben. A legfontosabb,
hogy a karbantartáshoz egy ún. szervízutat
kell kialakítani a patak alsó folyásánál. A
megoldási javaslatokról és a teendõkrõl
következõ számunkban részletesen beszámolunk (a Szerk.)
A vis maior pályázatból elnyerhetõ 6
milliós támogatást és a 660 ezer Ft önerõt
idén a testület a patak okozta problémák
megoldására szánja.

***
Papp János, mint a Nemes János
Mûvelõdési Központ intézményvezetõje
elmondta, hogy idén beszámolóját az új
közmûvelõdési törvény szellemében
készítette el, melyet a testület egyhangúlag
elfogadott.

deletnek. A Fõ u. 99. ingatlan ablaka
mûanyag, és redõny is van rajta. Ezt nem
támogatja. A Fõ u. 101. ingatlan olyan
rossz állapotban van, hogy inkább ki kellene venni a védettség alól. Ha védett
marad, abban az esetben támogatja a tetõcserét.
Horváth Attila bizottsági tag egyetértett Strung Nándor képviselõvel, valóban
támogatást csak annak adjon a testület,
ahol betartják a rendeletet. A támogatás
mértékét meghatározhatják egy maximális
értékben, vagy %-os arányban. Javasolta,
hogy évente két idõpontban, tavasszal és
õsszel, lehessen támogatási kérelmet
benyújtani.
Papp János szerint a kérdés most az,
hogy adjon-e a testület támogatást és
melyik ingatlanra.
Óbert Gábor javasolta, hogy tájékoztassák a védett épületek tulajdonosait a
támogatás feltételirõl.
Müller Zsuzsanna szerint olyan ingatlant, amit már rosszul újítottak fel, a
testület ne támogasson. Az ilyen felújításokat inkább szankcionálni kellene.
Papp János szintén bírság kiszabását
javasolná az ilyen esetekre. A jövõre nézve
pedig nagyobb publicitásra lenne szükség,
hogy a lakosok tudják, mit lehet tenni a
védett épületekkel és mit nem.
Orbán László tapasztalata is az, hogy a
tulajdonosok nem tartják be a rendeletet, és
abból alakul ki az ilyen jellegû felújítás,
ami nem felel meg a követelményeknek.
Jelenleg a jegyzõ nem építésügyi hatóság,
igy szankciókat sem tud kiszabni. A
településképi kézikönyv és rendelet ezt a
problémát is meg fogja oldani.
Horváth Attila szerint a javasolt
drágább anyagú és formájú fa nyílászárók
és az olcsó mûanyag közötti különbözetet
támogassa az önkormányzat.
Orbán László végül azt javasolta, hogy
a Fõ u. 99. ingatlan ablakainak fa ablakra
történõ cseréjét támogassák.
Csörnyei László az ablakcserét, és a
másik ház tetõcseréjét is támogatta.
Végül a testület úgy határozott, hogy a
H1-es védettségû ház ablakainak cseréjéhez és vakolatának fehérre festéséhez
250.000 Ft, a H2-es védettségû kisebb
ingatlan tetõcseréjéhez 150.000 Ft támogatást nyújt.

Védett ingatlanok támogatása

Ingatlan vásárlás

Mihálovics János és felesége kérelmet
nyújtottak be a Fõ u. 99. és a Fõ u. 101. hsz
alatti helyi védettségû ingatlanok felújításának támogatására. A 99. sz. házon a
vakoláshoz kértek segítséget, az ablakokat
már kicserélték, a 101-es kis háznál a hullámpalát szeretnék lecserélni a tetõn.
Strung Nándor szerint sajnos az elvégzett átalakítás nem felel meg a helyi ren-

Balog-Farkas Petra korábban már
megvételre kínálta a Fõ u. 5/1 hsz-ú ingatlanát az önkormányzatnak.
Orbán László elmondta, hogy megnézték az ingatlant, az errõl készült képeket már látta a testület is. Nem javasolja a
megvételt, mivel az ingatlan rossz állapotban van, és jelzálogjog is terheli. Használhatóvá tételére sokat kellene költeni még.

***
Pál Attila elmondta, hogy a Tóth-útra
beadott pályázatuk elsõ körben nem nyert.
Zárszámadás, beszámolók
A képviselõ-testület megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2017. évi
pénzügyi beszámolóját, és azt 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a testület az
önkormányzat 2017. évi belsõ ellenõrzési
kötelezettségeinek teljesítésérõl szóló
jelentést, valamint jóváhagyta az éves
közbeszerzési tervet is, melyet ezévtõl
kötelezõ elkészíteni.
***
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a
települési önkormányzat a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról és a jegyzõi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekrõl minden év május
31-ig átfogó értékelést köteles készíteni. A
jegyzõ által készített beszámolót a képviselõk egyhangúlag elfogadták.

5

A képviselõ-testület egyhangúlag elutasította a kérelmet.

***
A volt Lila Presszó tulajdonosa
Garamvári Gyula ismét megkereste az
ingatlan eladásával kapcsolatban az önkormányzatot. Felajánlotta, hogy nem kellene
egyszerre kifizetni a vételárat, részletekben is lehetne.
Papp János: Akkor támogatja az épület megvételét, ha van egy konkrét cél,
hogy mire fogja használni az önkormányzat. Így is van elég ingatlana az önkormányzatnak, melyet fenn kell tartania.
Sebõk János szerint ne vessék el a gondolatot!
A képviselõk úgy látták, hogy elõbb
valóban meg kell találni a hasznosítás
módját, s egyelõre nem döntöttek az ingatlan megvételérõl.
Közút kialakítási kérelem
Csák Zsolt és Budai Sándor a 2293
hrsz-ú telken egy élményparkot, állatsimogatót kíván kialakítani. Jelenleg Strung
Nándor szomszédos szántóföldjén keresztül lehet csak megközelíteni az ingatlanukat, ezért eladnának egy csíkot az
Önkormányzatnak, út kialakítására. Viszont nem szeretnének magánutat, az
esetleges forgalom-növekedés miatt, közút
kialakításához adtak be kérelmet.
Strung Nándor elmondta, hogy a
helyszíni bejárást megtörtént, a bizottság is
megtárgyalta a kérelmet, s azt javasolják,
hogy a tulajdonosok az út kialakításának
költségeihez járuljanak hozzá.
Orbán László tájékoztatta a testületet,
hogy az út kialakításának három szakasza
van. Az elsõ az út kimérése, a második a
mûvelési ág alóli kivonás, a harmadik a
tulajdonjog megszerzése. Szerinte a
testület olyan döntést hozzon, hogy a költségekbõl, ki mit vállal. Javaslata, hogy az
önkormányzat az út kimérésének költségeit vállalja, a többit az ingatlan tulajdonosok állják. A már kialakított út tulajdonjogát térítésmentesen átveheti az önkormányzat.
A testület egyhangúlag elfogadta a
jegyzõ javaslatát.
Belterületbe vonási kérelem
Vátyi Tamás, Béke u. 42/E. hsz. alatti
lakos kérelmet nyújtott be a 2172 hrsz-ú
ingatlana belterületbe vonására. Mivel a
kérdéses terület a belterületbe vonandó
ingatlanok listáján szerepel, a testület vita
nélkül támogatta a kérelmet, azzal, hogy a
határmódosulás ingatlan-nyilvántartásba
történõ átvezetésének teljes költsége a
tulajdonost terheli.
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Közterület-használati díjak módosítása

Orbán László újabb javaslatot tett a
közterületi díjak arányosítására.
Óbert Gábor a helyi vállalkozók
védelmében nem támogatta a mozgóárusítás engedélyezését. Azt tapasztalta,
hogy a törvénnyel ellentétben, a gázpalackokat sem csak megrendelésre szállítják ki, továbbra is árusítják a kocsiról.
Az idényjellegû árusítás díját is alacsonynak tartotta.
Sebõk János is aránytalannak tartotta
az alkalmankénti mozgóárusítás díját.
Mint korábban is említette a helyi vállalkozóknak állandó költségei vannak, és
ezek akkor is fennállnak, ha nincs forgalom.
Végül a testület a következõ közterület-használati díjakban állapodott meg:
közterületbe 50 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, hirdetõ-berendezés, cég- és
címtábla 1000 Ft/hó, az önálló hirdetõberendezés 1000 Ft/m2/hó, az építési
munkával kapcsolatos állvány, építõanyag,
törmelék tárolása a munkálatok idején:
1000 Ft/m2/hó. Idényjellegû árusítás, kiállítás, vásár alkalmi vásár: 1500 Ft/alkalom,
alkalmankénti mozgóárusítás 6.000 Ft/nap.
Mutatványos
tevékenység,
cirkusz
ingyenes.
Temetõi díjak módosítása
A képviselõ-testület módosította a
temetkezésrõl szóló 5/2001 (V.31.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. július 1jével lép hatályba. A községi temetõben az
alábbi díjak alkalmazásáról állapodtak
meg: egyes felnõtt sírhely: 10.000, kettes
felnõtt sírhely 20.000, gyermek sírhely
térítés mentes, sírbolt 34.500, egyes
urnafülke 15.000, kettes urnafülke 30.000
Ft. A sírhelyek megváltása 25 évre, a sírbolt megváltása 100 évre szól, s az árakhoz
hozzájön még az ÁFA. Az urnafülkéknél a
tábla nincs benne az árban.
A díjemelések után további vita alakult
ki a temetõ kezelésérõl.
Pál Attila Nkft. ügyvezetõ elmondta,
hogy a temetkezési igények is folyamatosan változnak, ezért szükséges lenne új
parcellák kijelölésére. Balázs László
temetõgondnokkal megnézték, hogy a
komlói temetõ hogyan mûködik. A komlói
önkormányzat a saját cégének adta ki a
temetõ üzemeltetését, hogy a mûködési
költségeket ki tudják termelni. Az ottani
temetõ rendezett, és ennek bizony ára van.
Jó lenne az elõzõ évek költségeit megnézni
és összevetni a mostanival!
Balázs László szintén javasolta a
temetõ továbbfejlesztését, új parcellák
létesítését, figyelemmel arra, hogy a II.
parcella már nem bõvíthetõ, az I. parcel-

lánál van még erre lehetõség. Egyúttal
kérte, hogy a kapunál legyen egy hirdetõt
tábla, melyre kitenné a temetõ mûködési
szabályát, a nyitvatartást és egyéb aktuális
hirdetést. Nagyon fontos lenne, az is, hogy
szabályozva legyen a temetõbe való
bejárás a cégek és temetkezési vállalkozások számára.
Csörnyei László javasolta, hogy módosítsák a gondnok szerzõdését. A Településüzemeltetési Nkft legyen a temetõ fenntartója, s a cég alkalmazza a gondnokot,
így az információ közvetlenül jutna el hozzájuk, hiszen úgyis együtt dolgoznak.
Papp János szerint a temetõi úthálózat
megtervezése is fontos lenne.
Müller Zsuzsanna: A földbe helyezett
urnák kisebb helyet igényelnek, talán emiatt is van a rendezetlenség.
Balázs László: A helyi rendelet szerint
a földi urna elhelyezéséhez egy felnõtt
sírhelyet kell megváltani, amelybe három
urna fér el. Hogy fölötte mekkora helyet
fednek le, vagy kerítenek be, az valóban
egyénileg változik.
A képviselõk valamennyien egyetértettek abban, hogy a temetõi utakat meg kell
terveztetni, és zónákat, új parcellákat kell
kialakítani. Megszavazták a hirdetõtáblát
és a gondnok szerzõdésének módosítását is.
Esküvõi díjak módosítása

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidõn túli házasságkötés szabályairól
és díjairól szóló 5/2011 (III.31.) önkormányzati rendeletet is felülvizsgálta a
testület.
Csörnyei László azt javasolta, hogy a
díj legyen egységesen 30.000 Ft, az
anyakönyvvezetõ díjának emelésével viszont egyetértett.
Papp János a környezõ településekhez
képest aránytalanul magasnak tartotta a
javasolt 35-45 ezer forintos díjakat.
A képviselõk az anyakönyvvezetõ díjának emelésével valamennyien egyetértettek, s végül a következõkben állapodtak
meg: a hivatalban, munkaidõn túli házasságkötés bruttó 15.000 Ft. A hivatalon
kívüli esküvõk díjai nem változtak: Kövestetõn Püspökszentlászlón és Kisújbányán
35 ezer, mozi udvaron, iskola aulában 25
ezer, lakóháznál 15 ezer Ft.
Az anyakönyvvezetõ díja munkaidõn
kívül, hivatali helyiségben, bruttó 15.000
Ft, hivatali helyiségen kívül bruttó 20.000
Ft.
Iparterület hasznosítása
Csörnyei László tájékoztatta a testületet, hogy egy pécsi vállalkozó jelentkezett nála, azzal hogy 8000 m2-es területre
lenne szüksége. Szerinte a 012/2 hrsz-ú,
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ipari területen lévõ ingatlanból megosztással lehetne eladni egy részt. A cég kutya
eledelt gyárt.
Hölbing Tamás a Kollmax Kft. tulajdonosa: Pontosabban jutalomfalatkát és
kutyáknak fogkefét gyártanak 80 %-ban
exportra. A Légszeszgyár utcában kinõtték
a helyüket, ezért gondolkodtak el a váltásról. Kétezer m2-es épület építésére keresnek lehetõséget saját forrásból, nem
pályázat útján. Tevékenységüket szívesen
költöztetnék Hosszúheténybe. Jelenleg 15
fõ alkalmazottal dolgoznak, a munka
betanított, nem igényel szakképzettséget.
Nem használnak nyers húst, csak porítva.
Tavalyi árbevételük 430 MFt volt az idei
600 MFt, folyamatosan növekszik a cég .
Horváth Attila bizottsági tag: Milyen
közmûvek kapcsolódnak a mûködésükhöz?
Hölbing Tamás: Elsõsorban az áram,
de a közmûvek kiépítését vállalják.
Pál Attila: A szennyvizet el tudják
vinni odáig.
Csörnyei László: Egyelõre elvi döntést
kellene hozni, s az önkormányzatnak
garanciát kell kapnia a tulajdonjog visszavásárlására.
A képviselõ-testület 5 igen, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy megosztás
után, öt év visszavásárlási jog fenntartásával, 8000 m2-t elad a kérelmezõnek 300
Ft/m2 áron.
A falu központjának átalakítása
Az önkormányzat megkapta az S-tér
Kft. árajánlatát a központ tájépítészeti tervezésére. Csörnyei László megküldte
Jakab Gabriellának is véleményezésre, de
nem javasolja a tervezés elkezdését, ez a
mostani árajánlat arra jó, hogy lássák,
milyen költségekkel számolhatnak. Úgy
gondolja, hogy elsõsorban a jelenlegi
beruházásaikat kell befejezni.
Herbert Tamás írásbeli hozzászólásában kérdezte, hogy miért nem a Patartics Építész Iroda a tervezõ?
Pál Attila elmondta, hogy Patartics
Zorán csak abban esetben tudja vállalni, ha
egy tanácsadó céget bíz meg az önkormányzat a helyi workshopok lebonyolítására, akik az eredményt egy tanulmányban összegzik.
A testület egyelõre elnapolta a döntést.
Klíma-berendezés az iskolában

Már korábban felmerült az igény az
emeleti tantermek klimatizálására az
iskolában. Itt az ablakok csak bukóra
nyithatók, elviselhetetlen a meleg, a
gyerekek nem tudnak tanulni. A polgármester a bizottsági ülésen már elmondta, hogy a Klimatrióplussz Kft-tõl kért ára-
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jánlatot a berendezésekre, ami 1.500 eFt.
Müller Zsuzsanna: Korábban külsõ
árnyékolóban gondolkodott a testület. A
klíma nem mindenkinek tetszene, lehet,
hogy tiltakoznak majd a szülõk.
Csörnyei László szerint az árnyékoló a
földszinti termeknél megfelelõ csak.
Mérések alapján az árnyékoló csak kb. 7
fokkal hûtené le a helyiség hõmérsékletét,
és a megfelelõ kivitelezésben drágább,
mint a klíma.
Horváth Attila: Az árnyékolás csak
passzív hûtésnek számít, aktív hûtést a
klímával lehet elérni. Megfelelõ programozással be lehet állítani, hogy ideális
különbség legyen a kinti és a benti
hõmérséklet között.
Papp János: Õ sem klíma párti, viszont a meleg tényleg elviselhetetlen a termekben.
Strung Nándor szerint az udvaron
rohangáló gyerekek megizzadnak, s ha
bemennek a hûtött osztályba, meg fognak
fázni.
Csörnyei László végül azt javasolta,
hogy elõször egy teremben próbálják ki a
klímát, s a tapasztalatok alapján döntsenek
a többirõl. Az óvodában is meg kell majd
oldani a hûtést. A testület ezt a megoldást
egyhangúlag elfogadta.

sza nem térítendõ költségvetési támogatás
formájában igényelhetõ. A célok között
szerepel óvoda, iskola és utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztése, felújítása is.
Csörnyei László szerint a Sportegyesület öltözõjének, szertárának felújítására jó lenne pályázni, de ahhoz az kell,
hogy 100%-ban önkormányzati tulajdonban legyen az épület. Mivel az öltözõ az
egyesület tulajdonában van, sajnos ettõl a
pályázattól most elesnek.
A képviselõk úgy határoztak, hogy
mindenképpen vissza kell kapni a sportpálya és az épület tulajdonjogát, amit
korábban, ingyenesen adtak át az
egyesületnek.
***
A belterületi utak, járdák, hidak
felújítására a korábbi években már adott be
pályázatot az önkormányzat, de azok nem
nyertek.
Pál Attila most azt javasolta, hogy
azokra a belterületi utakra adjanak be
pályázatot, ahol busz közlekedik (Lila
presszó elõtti forduló).
Papp János javasolta, hogy a pályázat
keretében alakítsák ki a rég tervezett felnõtt játszóteret is a faluvégi játszótéren.
(Mozgást, edzést szolgáló eszközök
telepítésérõl van szó.)
A képviselõ-testület egyhangúlag úgy
Pályázati kiírások
határozott, hogy beadja ez utóbbi közel 15
millió támogatási igényû pályázatot,
Ismét pályázatot írtak ki az önkor- melynek önrésze 2,238 eFt.
mányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztéseinek támogatására. A pályázat viszBejelentések
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Szabó Zsolt képviselõ szerint jó lenne a
német testvértelepülésrõl kapott padot átcsiszolni és lefesteni!
Leier József lakos a telkénél lévõ fa
kivágásával kapcsolatban ismételten
jelezte, hogy nem történt semmi. A fa már
balesetveszélyes és anyagi károkat is okozott az udvarában.
Pál Attila elmondta, hogy azt a vállalkozót, aki vállalta a fa kivágását egyszerûen nem tudja elérni, így másik céget kellett keresnie. Talált is egy céget, amely
ipari alpinista módszerrel tudná kivágni a
fát 750 eFt + áfaért. Ezt a mai napon
lealkudta hatszázezerre. A kivágásból
körülbelül, (nem tûzifa minõségû), 20 m3
fa termelõdne ki, de az ár még így is nagyon magas. A vállalkozók többsége nem
vállalta a fa kivágását, azért ez a hosszú
várakozás.
Leier József további kérdése volt, hogy a
Kossuth L. utcai járda építésébõl lesz-e
valami az idén, illetve a kátyúzással kapcsolatban érdeklõdött.
Pál Attila: Jelenleg a Fõ u. és az iskola
közötti járda van soron, utána következik a
Kossuth utca. Hátráltató tényezõ, hogy egy
kõmûvese van csak.
Csörnyei László megjegyezte, hogy
idén 60 kátyút, több mint 300 m2-t javítottak ki, és folyamatosan dolgoznak.
Sebõk János hozzátette, hogy korábban négy évente volt kátyúzás, most viszont már évente csinálják.
M. Zs.

Az április 8-án megtartott országgyûlési választások eredménye Hosszúhetényben.

Választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent:
Részvételi arány:

1.sz.
Fõ u. 172.
928
635
68.43 %

2.sz.
Fõ u. 154.
820
606
73.9 %

3.sz.
Szt. Borbála u. 1/A
886
581
65.58 %

össz.

2634
1822
69,17 %

Pártlistás eredmények:
FIDESZ-KDNP
JOBBIK Magyarországért M.
MSZP-Párbeszéd
LMP
DK
MOMENTUM
MKKP
Együtt
Magyar Munkáspárt

273
138
63
51
37
19
18
0
2

254
112
58
51
31
23
15
7
4

226
131
67
61
21
14
14
2
3

753
381
188
163
89
56
4
9
9

Egyéni jelöltek eredménye:
Dr. Hargitai János (FIDESZ-KDNP)
Szõcs Norbert (JOBBIK)
Bosnyák András (LMP)
Lukács János (DK)
Horváth József (Munkáspárt)
Szaksz Adrienn Zsanett (SEM)

293
205
55
57
3
4

286
187
59
50
7
2

246
198
70
44
5
2

825
590
184
151
15
8
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Közérdekû tájékoztató
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Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen, ezúttal is elérhetõsége
06/30/302-3315,
illetve
e-mail
címe:
szeretnék néhány közérdekû információt átadni újságunk olvasói- alhubalkft@alhubal.hu Amennyiben nagyobb testû háziállat
nak.
tetemének elszállítása válik szükségessé, úgy a cég megkereshetõ
a fenti címek valamelyikén.
A lakosság körében élénk érdeklõdést, majd élénk vitát váltott
ki a téli rezsicsökkentés keretében, a háztartásoknak juttatott
***
egyszeri 12.000 Ft-os rezsitámogatás. Sajnálatos módon, több
A kerti avar és nyesedék szabadtéri égetése május 1-tõl
fórumon is megjelent az a hír, hogy minden olyan háztartás tilos. Leghamarabb október 1-tõl ez év november 30-ig lehet
megkapja ezt a pénzt, amely fával vagy szénnel fût. A kormány ismét égetni. A lakosság egy része és egy helyi civil szervet
döntése viszont úgy szólt, hogy a 12.000 Ft-os költségvetési részérõl megfogalmazódott az igény, hogy a község belterületén
támogatást a kiépített gázhálózattal nem rendelkezõ önkor- egész évben tiltsa meg a képviselõ-testület a nyílttéri égetést. A
mányzatok, illetve települések kapják. Községünkben már koráb- levegõtisztaság, valamint egészségünk megõrzése és védelme
ban kiépült a vezetékes gázhálózat, így a támogatás érdekében megfontolandó a javaslat. A klímabarát települési cím
Hosszúhetényben csak a gázzal fûtõknek járt.
kötelez!
***
Ugyancsak szóbeszéd tárgya volt márciusban a pót tûzifa
juttatás. Ebben a kérdésben szintén kormánydöntés született. A
kormányhatározat értelmében Hosszúhetény község 20 m3 tûzifát
kapott pót juttatásként, melyet legkésõbb 2019. február 15-ig kell
kiosztani az arra rászorulóknak. Mivel községünkben a szociális
tûzifaigénylõk száma megközelítette a száz fõt, úgy döntöttünk,
hogy a többletet a 2018/2019-es fûtési szezonra igényelt tûzifával
együtt osztjuk ki a rászorulóknak.
***
Községünkben a hulladékszállítást a DÉL-KOM Kft. végzi
jelenleg. A kommunális hulladék elszállítása nem változott, minden hét szerdai és csütörtöki napján viszik el a szemetet. A zöldjárat szállítási napjai a következõk: május 2., május 16., május
30., június 13. június 27., július 11., július 25., augusztus 22.,
szeptember 5., szeptember 19., október 3., október 17., október
31. és november 28.
Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy ezen idõpontokon kívül és
november 28. után már ne rakjon ki zöld hulladékot a közterületre! Nagyon csúnya látvány az utcákon két hétig "díszelgõ"
nyesedék vagy ág.
A szelektív hulladék elszállítása nem változott. Minden
hónap harmadik csütörtöki napján szállítják el a sárga fedelû
kukákból a szelektív hulladékot. Felhívom a T. Lakosság
figyelmét arra, hogy üveget továbbra sem szabad elhelyezni
ezekbe a gyûjtõedényekbe. Az üvegeket a köztéri konténerekbe
dobják be! (A Kossuth utca fölsõ végénél az üveggyûjtõt a DélKom Kft. azért szüntette meg, mert a kocsijával, a fölötte húzódó
vezetékek miatt, nem tudta elszállítani a konténert.)
A szállítási idõpontok a következõk: május 17., június 21.,
július 19., augusztus 16., szeptember 20., október 18., november
15. és december 20.
Sajnos a szállítói kapacitás egyelõre nem teszi lehetõvé a járat
sûrítését.
***
A "Gondos gazda, takaros porta" településszépítõ verseny
már hosszabb múltra tekint vissza. Kérünk mindenkit, hogy
kísérje figyelemmel a versenyfelhívást, és nevezzen be bátran! Az
idei nevezés április 20-án lejárt, de jövõre ismét lesz kiírás.
****
A háztartásokban, illetve az állattartó gazdaságokban problémát jelenthet az elhullott nagyobb testû állatok (ló, sertés,
szarvasmarha) tetemének elszállítása, illetve ártalmatlanítása.
Településünkhöz legközelebb Kõvágószõlõsön mûködik az
Álhubál Nonprofit Kft. A cég vezetõjének Keresztény Zsoltnak az

***
A közterületek használatát illetõen továbbra is ki kell
hangsúlyozni, hogy személy- és tehergépjármûvet csak kivételesen és engedéllyel tárolhat a tulajdonos (használó, üzembentartó)
az utcákon és egyéb köztereken. Itt hívom fel a figyelmet arra,
hogy jegyzõi engedély szükséges a közterület egyéb célú
használata esetén is, mint például gépjármû behajtó
megépítésekor.
***
Az önkormányzat továbbra is partner abban, hogy az érintett
lakókkal közösen építsen meg egy-egy járdaszakaszt. Ez esetben
az anyagot az önkormányzat biztosítja, míg a munkát az ingatlantulajdonos végzi el.
***
Az útépítésekkel kapcsolatban annyit kívánok megjegyezni,
hogy az ún. útépítési hozzájárulás összege nem változott,
továbbra is 50.000 Ft ingatlanonként. A szilárd burkolatú (aszfalt, beton, itatott makadám) út megépítése után kell fizetni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának. Amennyiben az érintettek ún. útépítési együttmûködési megállapodást kötnek a helyi
önkormányzattal, úgy az 50.000 Ft megfizetése esetén 20 esztendõre mentesülnek bármiféle útépítéssel, útfelújítással kapcsolatos költség viselésétõl. Az érdekeltségi hozzájárulást egy
összegben, vagy legfeljebb 12 havi részletben lehet megfizetni.
***
A lakóházak elõtti zöldterületek karbantartása, tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. Azok, akik koruk vagy
megromlott egészségi állapotuk miatt nem tudják vállalni a
fûnyírást vagy a vízelvezetõ árok tisztítását, kérjenek segítséget a
Hosszúhetényi Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-tõl!
***
Visszatérõ problémát jelentenek a közterületeken idõnként
feltûnõ gazdátlan ebek. Kérünk minden kutyatartót, fordítson
fokozott figyelmet arra, hogy az állat lehetõség szerint ne juthasson ki felügyelet nélkül a közterületre! Itt kell megjegyezni azt is,
hogy az ebek folyamatos láncon tartása tilos! A kutyának
megfelelõ nagyságú területet kell biztosítani, hogy szabadon
mozoghasson. Gondoskodni kell arról is, hogy naponta megfelelõ
minõségû élelmet és friss vizet kapjon! Napi szinten köteles a
tulajdonos sétáltatni.
Amennyiben bárki szabálytalan ebtartást, vagy netalán
állatkínzásra utaló jeleket tapasztal, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni hatóságunknak, vagy állatvédõ szervezetnek, illetve
a rendõrségnek!
Dr. Orbán László jegyzõ
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Büszkének kell lennünk
erre a napra!

"Minden év március 15-én feltûzzük a
kokárdát büszkeséggel a szívünkben.
Büszkék vagyunk magyarságunkra, azokra
az elõdeinkre, akik szembe mertek szállni
az elnyomó rendszerrel. Március jelképezi
számunkra, hogy bármennyire véglegesnek és szilárdnak tûnik egy ország uralkodó hatalmi berendezkedése, fordulhat a
kocka." – hangzott el Pichler József idegenforgalmi szakember, a PTE címzetes
egyetemi docense felemelõ ünnepi beszédében, aki maga is hagyományõrzõ huszár
és helyi lakos.
"Mikor nemzetünk újra a fejlõdés útját
keresi, egy válságokkal teli korban, március 15-e ünneplése fontos tanulságokat
jelent számunkra, az összefogásról, kitartásról, a tenni akarás hegyeket megmozgató erejérõl és egymás megbecsülésérõl” –
mondta a szónok.
S valóban, ez a nap községünkben is a
közösségi munkát végzõk megbecsülésének napja. Idén hat kitüntetett vehette át dr.
Csörnyei László polgármester és Óbert
Gábor alpolgármester kezébõl az elismerést.
Polgármesteri díjban részesült:
Horváth József, a Polgárõr Egyesületben
15 éven keresztül végzett aktív szolgálatáért és elnöki tisztségben betöltött
munkájáért, a falu közbiztonsága érdekében folytatott önzetlen tevékenységéért,
valamint Kaprényi Péter, az elmúlt év
kiemelkedõ sportteljesítményéért, Hosszúhetény hírnevének öregbítéséért.
"Településért" kitüntetõ díjban
részesült: Bagó Sándorné, a Katolikus
Egyházközség javára végzett készséges,

megbízható munkájának elismeréséül,
Tasnádi László, a több éven keresztül lelkiismeretesen végzett kézilabda ifjúsági
másodedzõi és felnõtt csapat edzõi
munkájának elismeréséül, továbbá Tíber
Mihály és Tíberné Pap Csilla, a helyi
kézmûves- és méztermelõi kultúra fejlesztéséért, a település hírnevének öregbítéséért. (A kitüntetettek címlapfotójáról
Kaprényi Péter hiányzik)
Pichler József beszédében megemlékezett a "csatákat eldöntõ, kiemelkedõ bátorságuk révén Európa szerte híres könynyû lovasságról, a magyar huszárokról" is.
"A huszárok a magyar nép legszebb, leg-
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hõsiesebb katonai erényeinek megtestesítõi. Az Aradon kivégzett tábornokok
közül nyolc volt huszár." Külön köszönjük
kései utódaik: Bizse Gábor, Bagó Sándor,
Lakatos Gábor, Uzsaly Zoltán, Fábos
Bence és Gyöngyi Balázs közremûködését
e szép ünnepen!
Hagyományainkhoz híven az önkormányzatok, intézmények, civil közösségek
és politikai szervezetek elhelyezték koszorúikat az emlékmûnél, elénekeltük a
Szózatot, majd szentmisével folytatódott
nemzeti ünnepünk.
M. Zs.
Fotók: Gulyás Tamás

Nagyobb szervezet, hatékonyabb érdekérvényesítés
A Klímabarát Települések Szövetsége alelnökké választotta polgármesterünket

A Klímabarát Települések Szövetségének közgyûlése április 12-én,
Budapesten, a XII. kerületi "Lóvasút" rendezvényközpontban jóváhagyta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével,
beolvadás
útján
történõ
egyesülést. Ezzel a Klímabarát Települések Szövetsége – melynek Hosszúhetény
is tagja –, hazánk legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai
szövetségévé vált, az EHÖSZ pedig
megszûnt.
Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke fontos lépésnek nevezte az egyesülést, hiszen már a
kezdetektõl szoros kapcsolat van a két
szervezet között. "Az energiahatékonyság
és a klímavédelem szorosan összefüggõ
témakörök, az egy szervezetben történõ

egyesülés lehetõvé teszi, hogy sokkal
elmélyültebb munkát folytassunk közösen.
Kifejezetten erõsíteni kívánjuk az energetikai cégekkel kialakított kapcsolatrendszert és szeretnénk, hogy ha az új
szervezetben végzett munka az önkormányzatok számára értéket teremtõ és
adaptálható módszerek bölcsõjévé válna. "
– hangsúlyozta Kovács Lajos.
Az éghajlatváltozás nemcsak a jövõ
nagy kihívásainak egyike, a ma élõ generációk életét is alakító globális folyamat,
amit az adatok is tükröznek. A hazai
átlaghõmérséklet – '80-as évektõl kezdve
gyorsuló ütemben – 1,3 oC-ot emelkedett
1901 és 2015 között, meghaladva a
globális változás 0,9 oC-ra becsült mértékét. Ugyanebben az idõszakban, hazánkban 17%-kal csökkent a tavaszi és 13%-kal

az õszi csapadék mennyisége, egyre több
az aszályos idõszakok száma és hossza.
Magyarország 2014. évi üvegházhatású
gáz kibocsátása 57 millió tonna CO2
egyenérték volt, amely az 1990 óta mért
legalacsonyabb érték, ugyanakkor az
erdõink ebbõl csupán 4,4 millió tonnányit
tudnak megkötni. A klímavédelem egyik
legfontosabb eszköze éppen ezért az energiahatékonyság növelése.
Czékmány Péter, az EHÖSZ titkára
megköszönte a Klímabarát Települések
Szövetségének, hogy támogatta az
egyesülést még akkor is, ha nem ez volt a
legegyszerûbb út.
A beolvadást követõen 8 önkormányzati
tag csatlakozott a Szövetséghez és ezzel
már 46 tagra bõvült a Klímabarát
Települések Szövetsége. (Sajtóközlemény)

Egy reneszánsz ember változatos életmûve
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Takács Dezsõ kiállításának megnyitójára

Tán nem mindenki tudja, hogy Takács
Dezsõ és felesége Márta asszony már nem
csak lányuk Bencsikné Takács Márta és
családja révén kötõdnek Hosszúhetényhez,
hanem tavaly õsz óta maguk is helyi
lakosok.
A meghívóból kiderül, hogy a mûvész
85 esztendõs. Hatalmas életmûvének egy
szeletkéjét mutatja csak be a Kultúrházban,
április 6-án nyílt kiállítása, ám mégis meggyõz bennünket arról, hogy Takács Dezsõ
sokszínû személyiség.
Meggyõz arról is, amit 95-ben Szökõcs
Béla írt róla: "ez a nem modern, nem mai
típusú, õszülõ tanár fontos, alapvetõ
emberi értékek hordozója. Tisztességes,
küzdeni akaró, hûséges."
A küzdelembõl kijutott, hiszen 1933ban, egy újabb világégéshez vezetõ évben
született Pécsett. Édesapja asztalosmûhelyéhez kötõdnek gyermekkori élményei. Itt
gyönyörködött a faanyag szépségében, itt
tett szert kézügyességére, itt rajzolgatott
antik bútorok javításához szükséges
mintákat.
Hihetetlen rajzkészségére senki nem
figyelt fel. Fûszer- és csemegekereskedõ
tanoncnak állt, majd leérettségizett. 1955ben jelentkezett a fõiskolára, de elvitték
Pécsrõl a rajz tanszéket, így maradt
számára a kereskedelem. 1959-tõl képesítés nélküli pedagógusként folytathatta
tanulmányait a visszakerült földrajz-rajz
tanszéken. Tanított Villányban, majd a
pécsi Tiborc utcai iskolában és ennek utódjában a Magyar-Német Iskolaközpontban
1993-as nyugdíjba vonulásáig.
Tanulás, tanítás, kutatás, kísérletezés a
felhasznált eszközökben, mûvészi technikákban, mûvészeti ágakban jellemezte
tevékenységét. Mûvésztelepeken, külföldi
tanulmányutakon, Lipcsében ösztöndíjasként bõvítette ismereteit.
A rajztanítás mellett szakfelügyelõ is
lett, s nem tartotta erkölcsösnek, ha csak
azt mondja el kollégái kérdéseire, amit
olvasott egy-egy technikáról. Úgy gondolta az az igazi segítség, ha meg is mutatja,
mit hogyan készít el, mire kell vigyázni,
miként lehet megoldani egy-egy problémát.
Hasonló céllal, módon vezette évtizedeken át a Mecseki Bányász Képzõmûvész Kört, a Nevelõk Háza Alkotó
Pedagógusainak Képzõmûvészeti Mûhelyét. Tagja lett országos és megyei mûvészeti egyesületeknek.
A sokszorosító grafikával 1950-tõl
foglalkozik, azon belül a hatvanas évektõl
az alkalmazott grafika és az ex librisek vál
tak a kedvenceivé. Utóbbiakból 1200

darabot készített. 1965-tõl kiállító mûvész,
itthon túl van 150 önálló kiállításon és
tucatnyi ország 25 városában láthatták
alkotásait. Képeinek sokasága van múzeumokban, középületben, magángyûjteményekben. Csak sorozatai vagy 250
alkotásból állnak.
A most kiállított képek majd fele
rézkarc, színes rézkarc. A családon és Pécs
városán kívül ez a technika az igazi
szerelme, de más mûvészeti technikával
(fametszet, kõnyomat, litográfia, aquatinta,
vegyes technika) készült alkotásai közül is
válogatott. Szülõvárosa kimeríthetetlen
témaforrás a számára, hatvan éve rajzolja,
s mindig talál újabb hangulatos utcarészletet, házat, amit megörökíthet az utókor
számára. Hosszúhetényrõl, Püspökszentlászlóról hat képpel találkozhatunk a
kiállításon.
Lenkey István így ír Takács Dezsõrõl:
"Mûvészi munkájában ragaszkodik a
valósághoz, s az ebbõl fakadó látványt,
élményt mindenki által érthetõ módon adja
vissza metszetein, rajzain, karcain
egyaránt. Szimbólumrendszere áttekinthetõ. Erõltetett elvontság ritkán jelenik
meg nála. Valóság sugallta élményei életre
kelnek, mesére váltódnak, még játékosságot is tükröznek. A szép ábrázolása fontos
helyet kap grafikáin. Hisz abban, hogy az
embert körülvevõ harmónia teszi széppé,
teljessé a világot.
A nõi test is ezt a teljes és szép világot
jelenti Takács Dezsõ számára, s ebbõl is
felvillant egy-egy mozzanatot. Tisztelet,
szeretet, elgondolkodtató üzenet szól a
templomokat, régi épületeket, udvarokat
bemutató rajzairól. Mindennapi gondola

tok, egyszerû érzések öltenek testet lap
jain. Sallangmentesen ábrázol, szûkszavúan, de a lényeget soha nem hagyja
elveszni."
S végül egy gondolat Békés Sándortól:
“Takács Dezsõ értelmezésében a mûvészet
és a mesterség ugyanannak a dolognak a
két oldala. Egy reneszánsz ember!”

Jakab Józsefné

Fotó: Gulyás Tamás

A kiállítás május 11-ig megtekinthetõ a
Kultúrházban
Bundy János:

Takács Dezsõ köszöntése
85. születésnapjára
Talán ha álomba ringatnánk magunkat,
Akkor érhetnénk el mi ilyen tájakat.
Kereshetnénk egy ösvényt Tündérországba,
Ám nem érkeznénk oda Nélküled soha.
Cizellált, színes rézkarc, mindig precízen,
Sok száz alkotás él nézõid lelkében.
De egy szám: nyolcas, végtelen, és egy ötös,
Elrendezett szabály, munkádban örökös.
Zavart környezetben egy rendet teremtesz,
Szülõvárosod szeretete körülvesz.
Õrzöd képeidben a jó pedagógust,
Hû társsá teszed a festéket és a tust.
Önzetlen barátsággal élsz világunkban,
Zengjen köszöntésünk, hiszünk csodáidban.

ZENGÕ

Élményt adni az embereknek
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Tíber Mihály bemutató méhészetében jártam

Az elkerülõ út túlfelén, a domb tetején
volt egy elhanyagolt szõlõ, egy beomlott
pincével. Ezt a 4000 nm-es területet vették
meg Tíberék három évvel ezelõtt, s alakították át egy különleges élményparkká.
Bejáratánál, a szépen felújított házikó
elõtt, ma már faragott tábla hirdeti, hogy ez
a Zöldhalom. A név az Alföldrõl származik, ahol évekig vándoroltatták méheiket, s Csilla adta a kertnek.
A szõlõ eltûnt, a méhkaptárak –
melyekbõl mára a kezdeti hatvanból, 18
maradt –, tetõ alatt sorakoznak, van egy kis
tó, hogy inni tudjanak a méhek, s sokféle,
õshonos növény.
– Minden fát, bokrot, ami itt volt, megmentettem – meséli Misi. – Úgy alakítottam ki a kertet, hogy tavasztól õszig mindig
meg tudom mutatni, hogy a méhek, hogy
gyûjtik a nektárt. Van két sombokor, ami tél
végén már sárgul, véletlenül volt egy hársfa is a telken, van galagonya, gyöngyköles,
ehetõ termésû fûz, s olyan különlegességek
is megtelepedtek, mint a kékszakáll, a mecseki fû, a bíbor kosbor, mely õsszel
virágzik. Alattunk pedig egyre szaporodnak az akácfák. Jövõre már akácra sem
kell elvinni a méheket.
A kertben minden a méheknek van
alárendelve, de épült egy kis kötélpályás
csúszka is, amit a gyerekek nagyon
élveznek. Egyszer egy kiránduló család
jött föl az úton, az óvodás kisfiú megállt a
táblánál, s azt mondta: "Nagypapa, itt
simogattuk a méheket." Mert Tíber Mihály

A méhek nem harciasak, ha nyugodtan
közelítenek hozzájuk, persze a kaptár
bejárata elé nem tanácsos állni. Keveset
tudnak róluk az emberek. Két éve egy
pécsi osztály 24 gyerekébõl csak kilencnek
engedték meg a szülõk, hogy megnézzék a
méheket, a többi addig kirándulgatott a
környéken. A hetényi ovisok viszont sokszor voltak már itt, Farkas-napkor fát is
döntöttek és ültettek. Az óvónõk pedig
újabban itt ünneplik a pedagógus napot,

Szerbiai testvértelepülésünkön hetedik
alkalommal rendezték meg a Palacsintafesztivált. A hetini Széchenyi István
Magyar Mûvelõdési Egyesület meghívására idén egy nyolc fõs delegáció
képviselte településünket. A palacsintás
rendezvény egyrészt egy vidám verseny,
másrészt kulturális esemény a faluban,
melyre velünk együtt a romániai Újszentesrõl és a Hetin környéki településekrõl
összesen 15 csapat érkezett. A palacsinta
sütés, töltés és egyéb, a palacsinta
készítéshez kapcsolódó ügyességi feladatok összesítése után a dobogós lett csapatunk. Molnárné Fuchs Erikával és Ádám
fiával – no és a korábbi években szerzett
tapasztalatok birtokában – örömmel vettük át a harmadik helyezettnek járó kupát.
A fesztivál kulturális mûsorában
vadászkürt produkcióval mutatkoztak be a
Molnár gyerekek (Ferkó, Ádám és Veronika). Kruzsely Pálma egyedül is és Molnár
Veronikával népdalokat énekelt. Mûsorunk zárásaként hetényi dallamokkal
örvendeztették meg a közönséget a fiatalok, oly módon , hogy idõsebb Molnár

Ferenc (dob) és Kruzsely László kirándulás is belefért a közeli Itabéra.
Remélem még sokan eljutnak 450
(tenorkürt) csatlakozott az alkalmi hetényi
lelkes testvérfalunkba, és személyesen is
fúvószenekarhoz.
A program este bállal folytatódott. A megtapasztalják vendégszeretetüket!
szívélyes hétvégi vendéglátásba még egy
Pappné Pintér Ilona

méhészetében meg lehet simogatni a
méheket. Igaz, hogy nagyon óvatosan,
védõruhába öltözve. Egyszerre négyen állhatnak a kaptár mellé, hogy bele lássanak,
s Misi el tudja magyarázni, hogy is élnek a
családok. Tavaly, amikor 25 tájház-táboros
gyerek volt nála egyszerre, az nagyon
kemény nap volt (képünk ekkor készült), de
a bemutatókat a méhész maga is élvezi.

közös fõzéssel, játékkal. Barátaik is
szívesen jönnek ide kikapcsolódni, rendeztek már Zöldhalom viking-sakk bajnokságot is. A fõdíj egy kiló méz volt.
Mézeit, Tíber Mihály 2000 óta maga
értékesíti. Ma már õstermelõként, évente
regisztrálva a NÉBIH-nél, csomagolva is
árusíthatja a környékbeli boltokban.
Éveken át viszont mézeik – s ezzel együtt
falunk – ismertségéért, feleségével együtt
nagyon sokat tettek. Szinte minden környékbeli rendezvényen ott voltak, az elsõ
püspökszentlászlói búcsútól kezdve, a
sütõ-fõzõ fesztiválokon, üveges hétvégéken át, a siklósi Tenkes kapitánya fesztiválig, s kóstoltatták a mézeket. A marketing terén sok támogatást kaptak a Mecseki Mézes Körút projekttõl, s együttmûködtek a falusi vendégfogadókkal is.
Jelenleg a Mecseki Zöldúthoz szeretnének
kapcsolódni. Mivel mellettük halad el az
Üvegesek útja Fonolit ösvénye Kövestetõre, a Hosszú Kávéval együtt egy-egy
állomásai lehetnének ennek a turisztikai
útvonalnak. Összefogva egész napos programot is tudnának biztosítani az ide kirándulóknak.
Tíber Mihály – saját bevallása szerint
–, ma már többet szeretné élvezni az életet,
mint dolgozni, s ez a méhészetben is teljesen más szemléletet jelent: kis léptékben,
élményt adva az embereknek szeretné
mûvelni, s értékesíteni a mézet is!
Müller Zsuzsanna
Fotó: Kóró Anna

Nem csak a palacsintáról szólt
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A tájház háza tája

A tájház idei programjait elsõ
túránkkal kezdtük április 15-én. Úti
célunk végállomása a Dombay-tó volt. A
kirándulásra 38 túrakedvelõ vállalkozott.
Az út során elhaladtunk az ókori
történelmünkre emlékeztetõ Villa Heten
betemetett romjai mellett, megemlékezve
Dombay János régész 1930-es évek végén

gált téli eleségül. A hátsó kertben berendezett sorjáték, a "Dunyha, szõnyeg,
poroló, fuss, hogy ne légy utolsó!" nagy
sikert aratott a gyerekek körében. Csapatban játszva próbálták ki a régi porolót,
rongyszõnyeget porolva, a sepregetést, a
faforgács fújást, a szemétszedést papírgalacsinok kosárba gyûjtésével, a vízszál-

végzett kutatómunkájáról. Meglátogattuk
a róla elnevezett tó melletti, emlékkövet
is. A ragyogó tavaszi idõben a túra jó
hangulatban telt.
***
Takaríts a házad táján, ne hagyd ki a
tájad házát!…. címmel szerveztünk programot április 28-án. Az országosan
meghirdetett Tájházak Napja eseményhez
csatlakozva, délután egy órától, a tavaszi
nagytakarítással kapcsolatos játékos
feladatokkal vártuk a gyerekeket és
szüleiket Elsõként Szegleti Orsolyával
kezdhették "meszelni a házukat", azaz
ajtódíszt készíthettek, akár saját házszámuk feltüntetésével, vagy a népi építészet
parasztházait megidézve. (képünkön)
Amíg száradt a kis faházikó, Poór Gabi a
tájházba csalogatta a gyerkõcöket. A tisztaszoba ajtajában megállva kellett megtalálni az összecserélt vagy eltüntetett tárgyakat, és bejelölni a fotón legalább 10
eltérést. A következõ "Ma mosógéllel,
régen hamu-lúggal" elnevezésû feladatot
Eleki Teodóra koordinálta. Meg kellett
találni minden ma használatban lévõ
tisztítószer-nek a régi megfelelõjét. Az
"Egyszer hopp, másszor kopp!" totó a
kamrai maradékok újrahasznosítására
hívta fel a figyelmet, és bõvítette sokszor
a szülõk ismereteit is. Semmit nem dobtak
el régen, se a beszáradt lekvárt, amibõl
esetleg lekváros bukta készült, sem az
avas szalonnát, ami a kismadaraknak szol-

lítást merõkanállal. Az ügyességi versenyt
Wágner Betti vezette talpraesetten. A
munka – azaz játék – gyümölcse a kamra
kiseprése volt, miután lekváros, és zsíros
kenyeret falatozhattak a megfáradt
gyerekek.
Végül feldíszítettük a zöldágunkat és
énektanulás mellett elevenítettük fel ezt a
tavaszköszöntõ hagyományt. Kicsit elõrehozva a májusfaállítás hagyományát, a
fiúk Jánosi László segítségével, felállították a májusfát is. Aki ott volt jól érezhette
magát a tájház udvarán, a napsütéses,
tavaszi kapunyitogató délutánon.
Köszönjük Molnárné Fuchs Erikának
a finom házi zsírok felajánlását, a lekvár
felajánlásokat a házigazdáknak. Dömös
Károlynénak a tollsöprû, Radó Zoltánnénak, Wágnerné Magdikának és Poór
Jánosnénak a poroló kölcsönzését, a
Jánosi családnak a közremûködést,
valamint Kóró Annának a fotózást.
***
A Hagyományõrzõ Egyesület által
Molnár János portáján évtizedek óta
gyûjtött néprajzi tárgyakat, az épület
eladása miatt, áthelyeztük a tájház és az
önkormányzat raktárába. A ház berendezésébõl is sok értékes tárgyat kiválogathattunk:szentképeket, vas és cserépedényeket, morzsolót, evõeszközöket.
Ezúton is köszönjük Jánosnak és édesanyjának!
Poór Gabriella
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Vedd át a stafétát!
... címmel elsõ országos szakmai
konferenciáját rendezte meg április 1617-én a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek! projekt múzeumi
komponensének vezetõje, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszertani Központja. A szentendrei
Skanzenben "A mi múzeumunk" címû
komponens leglátványosabb elemét, a
hazai múzeumi életben pezsgést és
szemléletváltást generáló 19 múzeumi
mintaprojekt seregszemléje jelentette.
"A mintaprojektekben részt vevõ
muzeális intézmények nem egy íróasztal mellett elgondolt abszolút mércéhez, hanem saját adottságaikhoz és
helyzetükhöz képest tudtak szintet
lépni, mertek belevágni a kísérletezésbe – méltatta Káldy Mária, a projekt
szakmai tanácsadója a résztvevõk
munkáját.
A múzeumpedagógiai témablokkban tájházunk vezetõje országos és
megyei múzeumok munkatársai között
számolt be a "Rica, rica kukorica…
tájházi program az óvodások helyi
fejlesztéséért" címû hetényi mintaprojektrõl. Poór Gabriella Szegleti
Orsolyával vett részt a konferencián,
ahol a jó gyakorlatok és példák
sokaságával találkoztak, melyeket
szeretnék itthoni munkájukban kamatoztatni. Az elõadás után, a témához
illõen, kukoricaprószával kínálták meg
a résztvevõket.

Elektronikai hulladékgyûjtés
A Gyalogút Alapítvány ez évben is
folytatta a pár évvel ezelõtt elkezdett
elektronikai hulladék faluszintû begyûjtését. Az idén március 12-ére szerveztük
meg az akciót. a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal együttmûködésben.
Ez alkalomal 610 kg elektromos hulladék arra alkalmas alapanyagai kerültek értékes továbbhasznosításra a
Szeretetszolgálat elektronikai eszközkezelõ üzemébe. A tévék, monitorok
ártalmatlanítási díjának kiegyenlítését
az önkormányzat támogatásával oldottuk meg, a helyszínt pedig az iskola biztosította.
Ezúton is köszönjük a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, az önkormányzat, az
iskola és fõképpen a lakosság
együttmûködését.
Hajdu Zoltán
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Jó évjárat—kiváló borok

A 2018. évi Hosszúhetényi Borversenyre összesen 87 bort neveztek a
gazdák. A borok begyûjtését, a borbírálatot
és a díjkiosztót idén is a Bortermelõk és
Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete
szervezte és bonyolította le.
Összesen 50 fehérbor, 5 rozé, 3 siller
és 29 vörösbor vett részt a versenyen. 60
bor termõhelye Hosszúhetény 27 bor pedig
vidéki termõhelyrõl (Kárász, Szászvár,
Szajk, Pécs, Báta) származott. Nagy eredménynek számít, hogy nem volt kizárt
vagy csak oklevéllel díjazott bor, az összes
nevezõ minimum bronz minõsítést ért el.
Ez egyrészt a kiváló 2017-es évjáratnak
köszönhetõ, másrészt a gazdák egyre
növekvõ szakértelmét és igényességét
mutatja.
A borokat szakemberekbõl álló két
zsûri bírálta, és ily módon a nagyobb borversenyeknél is elvárt kb. 40 db bor jutott
egy nap egy zsûrire. Mivel a bírálók
kiköpik a bort, a nagyobb számú bor
bírálata nem az alkohol esetleges hatása
miatt nem ajánlott, hanem az ízlelõ bimbók
és szaglósejtek fáradása miatt már nem
lehet élesen bírálni a bort.
A bírálat alatt kizárt volt a borok beazonosításának lehetõsége. A palackokra
textilbõl varrott takaró szoknyák kerültek,
amelyek a palackok szája tetejéig
eltakarták õket. A nevezés során pedig nem
számsorrendben kaptak sorszámot egy
gazda borai (amik esetleg megjegyezhetõek lettek volna), hanem tombolaszerûen
kellett minden borhoz egy esetleges
sorszámot húzni. A fehér és rozé borok az

optimális 10-12 Celsius fokra voltak hûtve,
ezáltal legjobb formájukban tudták õket
kóstolni a bírálók.
Kiváló eredmények születtek, összesen
20 bronz (23%), 43 ezüst (50%), 21 arany
(24%) és 3 nagyarany (3%).
A jól kezelt és többségében jó technológiával készített borok közül a legjobb fehér
bor kupát Szabó Andor kapta nagyarany
minõsítésû Andorszõlõ 2017 borával, a
legjobb vörösbor kupát Schunk József
kapta nagyarany minõsítésû Syrah 2017
(az összes bor közül az abszolút legmagasabb pontszámú) borával, a legjobb
vidéki bor kupát Muth József kapta Rozé

Cuvée 2017 borával. A legeredményesebb
bortermelõ kupát szintén Schunk József
kapta 2 ezüst, 4 arany és 1 nagyarany
minõsítésû boraival.
Az ünnepélyes díjkiosztó a Tavasz
Vendéglõ termeiben volt, ahol alig fért el a
több mint hetven ember. A jó hangulatról a
finom vacsora után elõkerült harmonika és
vele együtt a nótaszó is gondoskodott.
Összességében gratulálunk minden
nevezõ gazdának, és azt kívánjuk, hogy a
2018-as évjárat és a borverseny is hasonlóan sikeres legyen!
P.J.
Fotó: Szirtes Zoltán

Schunk József átveszi Havrán Istvántól a szûri elnökétõl, valamint Szabó Gábor
és Szabó Zoltán vezetõségi tagoktól az elismeréseket.

Egy textilmûvész iskolánkban

Ipacs Hajnal, általános iskolánk napközis tanára alkotása is látható azon a
Zágrábi Magyar Intézetben, április 4-én
nyílt kiállításon, melyen a Magyar Kárpitmûvészek Egyesületének tagjai és a horvát
ULUPUH iparmûvészeti egyesület textilesei mutatják be munkáikat. A magyar
alkotók fõként hagyományos francia gobelin technikával szõtt képekkel, míg a
horvátok modernebb fogalmi és kísérleti
jellegû alkotásokkal jelennek meg a tárlaton.
Ipacs Hajnalka a szegedi Tömörkény
István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskolában, Kecskés Ágnes Munkácsy díjas textilmûvész tanítványaként
ismerkedett meg a falikárpit készítés minden lépésével: a tervezéstõl a kartonfestésen, fonalfestésen át a francia gobelin
technika sajátságáig, az ún. hasûrözésig
(hashure = vonalkázás, árnyékolás).
Érettségi után a JPTE rajz-vizuális nevelés
szakán folytatta tanulmányait, s festészettextil szakirányon Fürtös Ilona tanítványaként diplomázott 2013-ban.
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Iskolánkban két éve tanít, miután férjével s három gyermekükkel Heténybe
költöztek. Az idei tanévtõl férje, Krajnik
Szabolcs is iskolánk tanára.
A szövésre a család és a munka mellett
nem nagyon van ideje – mint mondja, – de
ha érkezik egy-egy felhívás, annak azért
szívesen eleget tesz. Ilyen volt az MKE

tavaly áprilisban, a Pesti Vigadó Galériájában nyílt Nemzetközi Kárpit 3. –
Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság
címû kiállítása is, melyre a tagok egy
közös mûvet készítettek "Arany-fal" címmel. Ezek közül a 20x20 cm-es mini
alkotások közül kerültek ki az idei horvát
kiállítás képei is.
Hajnalka Védelmezõk címû, aranyszín
gobelinje azt az angyalos témát gondolja
tovább, melyet diplomamunkájával, egy
hatalmas szárnyas oltárral kezdett el. Egy
150 cm széles, speciális álló gobelinszövõszéken dolgozik –, ezen készült
másik nagy munkája, a Balassi-kárpit is –,
a mini alkotásokat azonban rámán szövi.
A következõ felhívás egy Szófiában
rendezendõ õszi kiállításra szól, melyre
Ipacs Hajnal, a Szövetség tagjaként, egy
30x30 cm-es képpel készül.
M. Zs.
A 35 magyar és 12 horvát mûvész munkáit
bemutató zágrábi tárlatról gazdagon
illusztrált, kétnyelvû katalógus készült,
amely könyvtárunkban megtekinthetõ.
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A Természettudományi munkaközösség
tavaszi versenyeredményei

A Curie kémia verseny megyei fordulójából Bodó Bendegúz
bejutott az országos fordulóba, melyre május 12-én kerül sor
Szolnokon. Felkészítõ tanár: Tuba Lajosné
A"Madarak és fák napja" országos verseny megyei fordulóján iskolánkat két csapat képviselte. A Jánosi Emõke, Bodó
Bendegúz és Nyisztor Álmos alkotta csapat 1. helyezést ért el, és
így õk képviselik májusban iskolánkat a kecskeméti országos
versenyen. A másik csapat, melynek tagjai Reinhardt Júlia, Molnár Ádám és Pálinkás Ambrus voltak 3. helyezést értek el.
Felkészítõ: Bodó János
A februárban megrendezett Zrínyi Ilona matematika
versenyen Barabás Benedek 8. helyezést ért el. Felkészítõ
tanárok: Pappné Pintér Ilona és Tuba Lajosné
A Pécsváradon rendezett Szondi József matematika
versenyen iskolánkból 9 tanuló vett részt. Közülük Barabás
Benedek 6, osztályos tanuló 1., Varga Bertalan 6. osztályos és
Stercz Márk 5. osztályos tanulók 3. helyezést értek el. Felkészítõ
tanárok: Pappné Pintér Ilona, Varga Zoltán és Tuba Lajosné
A megyei Hevesy György kémia versenyre iskolánkból 4
tanuló is bejutott: Jánosi Emõke, Kozmáry Kamilla, Bodó Bendegúz 7. osztályos és Nyisztor Álmos 8. osztályos tanulók. Bodó
Bendegúz kiváló teljesítménnyel 2. helyezést ért el. Felkészítõ
tanár: Tuba Lajosné

Verses könyvjelzõk a járókelõknek

A Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József
Attila születésnapján. E jeles nap alkalmából a 6. és 8. osztályos
etikás csoport tanulói verses könyvjelzõket osztogattak a
faluközpontban. A könyvjelzõkre, amelyek Wágner Mónika
könyvtáros és Barbalics Beáta etikatanár segítségével készültek,
a tanulók egy-egy kedvenc költeményét nyomtatták. A visszajelzések alapján a helyi lakosok számára kedves meglepetés volt
a verses ajándékozás, amelynek az az üzenete, hogy mindenki
maga is olvasson verseket!
bébé

Az elsõ és második osztályos tanulók számára tartottak
hangszerbemutató hangversenyt a mûvészeti iskola növendékei. A koncert célja nemcsak a hangszerek jobb megismerése volt, hanem az érdeklõdés felkeltése a zenetanulás
iránt. Szeretettel várjuk a jelentkezõket június 14-én és 15-én
a zeneiskolai beiratkozáson.

– Az SNI-s és BTM-es tanulók szépíró versenyének megyei
fordulóján, március 9-én Sztojka Renátó 8.a osztályos tanuló,
kategóriájában III. helyezést ért el, Jungvirt Erik 3.b osztályos
tanuló pedig dicséretben részesült.

AutoMánia

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezzel a címmel
szervezett szakmaismereti versenyt., melyre iskolánként 3 fõs
csapattal lehetett nevezni. A Gruber Máté, Hermesz Márkó és
Zsalakovits Dominik hetedik osztályos tanulókból álló csapatunk
a döntõben hetedik lett. A versenyen összesen 44 csapat indult. A
10 döntõs csapat jutalma az apróbb ajándékokon kívül, egy gyárlátogatás a kecskeméti Mercedes gyárban június 4-én.
Csapatkísérõ: Nagyné Gombár Teréz

L E S E N M A C H T S PA S S !

Olvasni jó, olvasni öröm! Ez volt a mottója az április 13-án,
immár negyedik alkalommal megrendezett könyvmolyok éjszakájának, azaz a Lesenachtnak".
A német nemzetiségi nyelvet tanuló 4. évfolyamosoknak az
Oberon Társulat interaktív dráma órájával kezdõdött a program.
A két "játékmester" idõutazásra vitte a tanulókat, vissza a régi
török idõkbe, ahol is õk lehettek a falu különbözõ korú és
foglalkozású lakossága. S ezzel kezdetét is vette a kaland....
A dráma óra után közös pizza vacsorával, filmnézéssel és az
otthonról hozott könyv bemutatásával, ajánlásával folytatódott az
este. Villanyoltás után olvasólámpa fényénél olvashatott tovább
tanár és diák.
A könyvmolyok viszont idén nem csak olvasással töltötték az
idõt: az éjszaka kellõs közepén a bátorság próbáját is ki kellett állniuk. Öt csapatot alakítva, csapatonként egyetlen elemlámpával
indultak el az iskolaépületben, ami a koromsötétben nem is volt
olyan egyszerû! Fényképek alapján keresték meg az egyes smile-fejecskés neonszínû ceruzát.
helyszíneket, ahol különbözõ feladatok várták õket: versek
Másnap közös reggelivel zárult az emlékezetes és izgalmas
összekevert sorait rakták sorba, megszámolták a tornafolyosón program. Köszönjük a szülõk, valamint Schmidt Beáta és Wágkiállított serlegeket, kép illetve számrejtvényeket oldottak meg, ner Mónika tanárnõk segítségét!
hogy végül mindenki átvehesse jól megérdemelt jutalmát, egy
Szelle Erzsébet
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Német népismeret óra – kicsit másképp...

Az õszi geresdlaki kirándulásunk után tavaszra is terveztünk
egy tömbösített interaktív német népismeret órát.
Utunk Szentlászlóra vezetett, ahol elõször a 2003-ban megnyílt Tájházat néztük meg. A tájházi " tekergõ" során megismerkedtek tanulóink a zselici táj természeti értékeivel, Szentlászló község múltjával, jelenével, valamint az itt élõ németek tárgyi
és szellemi néprajzával. Majd a Csuhémúzeumba látogattunk,
ahol azonkívül, hogy megnéztük a rendkívül szép kiállítási
darabokat, uzsonnával kedveskedtek nekünk, illetve minden
gyerek készíthetett egy kitûzõt is. A következõ programpont két
helyi születésû mûvész, Szirmayné Bayer Erzsébet festõ és Jambrich Liza keramikus kiállításainak megtekintése volt. A napot a
falu határában lévõ horgásztónál eltöltött idõ tette felejthetetlenné! Köszönet a Tûzoltó Egyesületnek és Folkmann Juditnak a
szállításban nyújtott segítségért!
Szelle Erzsébet

Vetélkedõ Komlón

Március 27-én rendezték meg Komlón a szokásos katasztrófavédelmi versenyt. Iskolánkat 2 csapat képviselte, csapatonként
4-4 hetedikes tanuló. Egyik csapatunk ötödik helyen végzett, a
másik pedig harmadik helyezést ért el. A harmadik helyezett
csapat tagjai: Molnár Ádám, Bodó Bendegúz, Kaáli-Nagy Villõ
Janka és Piffkó Julianna hetedikes tanulók. Az ötödik helyezett
csapat tagjai: Hermesz Márkó Attila, Kozmáry Kamilla, Bartalovics Zsófia hetedikes, és Hang Benjamin nyolcadikos tanuló.

Iskolanyitogató

Iskolánk idén is örömmel fogadta a leendõ elsõsöket és
szüleiket az immár kilencedik alkalommal rendezett nyílt napon.
Az iskolanyitogatón Radó Zoltánné igazgató bemutatta a szülõknek az iskola tevékenységét, a leendõ pedagógusokat, válaszolt a felmerülõ kérdésekre. A harminchat kisgyereket a közös
tízórait követõen különbözõ foglalkozások várták a délelõtt során,
amellyel közelebb kerülhettek a kicsik és szüleik az iskolai élet
hangulatához, leendõ tanítóikhoz.

AMIKOR BULI A SULI

FORDÍTOTT

Iskolánkban a hagyományokhoz híven az idei tanévben is a 8.
évfolyam tanulói szervezték a fordított napot. A nap témája az
"Üveghuták a Kelet-Mecsekben" volt.
A nyolcadikosok az elsõ órában tanították alsóbb évfolyamos
iskolatársaikat, egy prezentációt mutattak be az üvegkészítésrõl, a
környékünkön található erdei üveghutákról, Kisújbányáról és
Pusztabányáról. Ezután egy ezzel kapcsolatos kvíz következett,
majd egy, az "Üvegesek útján" vezetõ akadályverseny. Az alsó
tagozatosoknak 6 km-t, a felsõ tagozatosoknak pedig 9 km-t kellet megtenniük, miközben különbözõ tréfás ügyességi feladatokat
oldottak meg, amelyekben a fõszerepet minden esetben üvegek
játszották, illetve számot adhattak a nyolcadikosokkal kapcsolatos tudásukról is.
Az eseménydús napot az osztályéneklési versennyel zártuk,
ahol minden osztály kitett magáért. Öröm és élmény volt hallgatni a diákok dalfeldolgozásait és a hangszeres kíséretet is.
A felsõ tagozatos osztályok közül az akadályversenyt és az lésben pedig a 4.b. (képeinken) Gratulálunk, és reméljük,
osztályéneklési versenyt is a 6.a osztály nyerte, az alsósoknál a hogy mindenki legalább olyan jól érezte magát, mint a
2.a osztály volt a legügyesebb az akadályok legyõzésében, ének nyolcadikosok! Folkmann Judit Fotó: Gulyás Tamás.

NAP
FORDÍTOTT
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Hullottak az érmek diákjainkra Keszthelyen

Településünk több középiskolás diákja is részt vett április 1921 között, a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. A kétévente
megrendezett nívós megmérettetésen a szervezõknek nehéz dolguk volt, mert a versenyeken kívül – melyek több helyszínen is
zajlottak –, rengeteg program is várta a gimnazista diákokat. Szép
eredményekkel, tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtunk
ez alatt a három nap alatt.
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma színeiben Lieber
Viola, Katona Bálint, Kozmáry Benedek és Piffkó Dániel indult.
Lieber Viola a gimnáziumi kórussal szerepelt, melynek produkcióját a zsûri arany minõsítéssel értékelte. A The Four Keys nevû
zenekart a zsûri szintén arany minõsítéssel jutalmazta. Népzene
kategóriában a gimnázium népi zenekara – melynek tagja Katona
Bálint és Piffkó Dániel is – ezüst minõsítéssel térhetett haza.
A Janus Pannonius Gimnáziumból Sásdi Boglárka
komolyzene kategóriában indult. Felkészítõ tanárával, Ádám

Krisztinával és zongora kísérõjével Szõke Szilviával szorgalmasan készültek a megmérettetésre, melynek meg is lett az eredménye. Bogi ezüst minõsítést kapott fuvolajátékára.
László Emese a Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakgimnázium kórusának tagja, éneküket a zsûri ezüst
minõsítéssel jutalmazta.
A Leõwey Klára Gimnázium diákjai is részt vettek a keszthelyi rendezvényen. Az iskola kóruscsoportja, melynek tagjai közé
sorolható Kruzsely Pálma és Kruzsely Gina, bronz minõsítést
kapott. Folklór népdal kategóriában Pálma énekét a zsûri bronz
minõsítéssel értékelte. Pálma felkészítõ tanára Detrich Pálné
(Klári néni). Néptánc kategóriában Bartalovics Zoltán Kruzsely
Pálmával hosszúhetényi táncokat adott elõ, melyet a zsûri bronz
minõsítéssel értékelt.
Gratulálunk a szereplõknek, és kívánjuk, hogy hogy még sokáig
büszkélkedhessünk velük!
Kruzsely Gina Erzsébet

OVIS HÍREK - OVIS HÍREK

A tavaszi idõszak is sok teendõt, lázas készülõdést tartogatott
a gyermekek számára. Március 15-én, az 1848-as szabadságharcról, és annak hõseirõl emlékeztünk meg.
A húsvéti ünnepkör feldolgozása a csoportokban egyénileg
történt. Tojás festés, tojás keresés, fészek készítés, nyuszi simogatás várta a gyermekeket, húsvéti mondókákkal, dalos
játékokkal és nyuszis mesékkel tették színesebbé az óvónénik
ezeket a napokat. A gyermekek természetesen ajándékokra is leltek a nyuszi fészkekben, amit ezúton is köszönünk a Szülõi
Szervezetnek.
Gergely napkor az elsõ osztályosok ellátogattak óvodánkban,
hogy a nagycsoportos gyermekeinket iskolába csalogassák, hívogassák. Az iskolások egy kedves színdarabbal is készültek az ovisok számára, amelyet Bereczki Lajos tanító bácsi tanított be a
gyerekeknek.
Az Így tedd rá! referencia-intézményi kötelezettségünket –
mely szerint bemutatókat kell szerveznünk más intézmények
pedagógusai számára –, folyamatosan teljesítjük. Köszönetet
szeretnék mondani Katonáné Gunszt Andreának, aki mindezen
feladatokat szervezi és lebonyolítja.
Az iskolai és óvodai beiratkozások is megtörténtek április
hónapban, így 39 nagycsoportos óvodásunk kezdi meg az iskolai
tanulmányait szeptemberben. Helyettük jelenleg 27 kisgyermek
iratkozott be az óvodába, de remélhetõleg számuk a nyár
folyamán még nõni fog a beköltözések miatt!
Czentner Györgyné

Óvodánk hagyományt ápoló programjába szervesen
illeszkednek a "zöld óvodai" tartalmak. A Föld Napjához kapcsolódó tevékenységeket György naphoz (április 24.) kötõdõen
tartottuk. Zöld Óvoda pályázatunkban vállaltuk, hogy új óvodai
ünneppel gazdagítjuk környezetünkre és hagyományainkra
figyelõ mindennapjainkat, amelynek során felfedezünk egy-egy
helyi jelentõségû természeti, tárgyi, ill. szellemi kincset.
Az idei évben "kincskeresõ napot" tartottunk, amelynek
keretein belül természeti kincseinkre összpontosítottunk, hiszen
közvetlen környezetünk fokozottan védett növények sokaságával
büszkélkedhet. Óvodánk hat csoportjából, minden közösség
másként dolgozta fel a témát, így a gyermekek sokféle tapasztalattal gazdagodtak, amelyeket megoszthattak egymással.
Az óvodában virágokat, zöldségeket ültettek a gyermekek,
amelyeket gondozniuk kell nap, mint nap, és közben figyelhetik a
fejlõdésüket. A bánáti bazsarózsát több csoport gyermekei csodálhatták meg, természetesen útközben számos új felfedezést tehettek. Voltak, akik a falu másik irányába kirándultak, ahol a mezõ
élõvilágával ismerkedhettek meg és számos tapasztalatot gyûjthettek. Csoportjaink közül volt, aki lovas kocsit hívott segítségül
a távolságok leküzdésére, voltak, akik próbákat kiállva juthattak
a "kincs" birtokába, de a nap végére óvodánk minden gyermeke
megtapasztalhatta, hogy a kincs nem feltétlenül drágakõ, ami
ládában lapul, nem a tulajdonunk, mégis körülölel bennünket, és
gazdagít, ha hagyjuk.
Kaáli Nagy Judit
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HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
I d õ s ek k ös zön t és e

Az elmúlt idõszakban Dallos János, Schmidt János, Klein
Ferencné, Schnell Mihályné 80-dik, Wágnöder Józsefné,
Szinger Imréné, Habling Jánosné, Späth Péterné, Radó Jánosné, Kilvinger Béla, Kiskovács Józsefné 85-dik, Gradwohl
Kristófné, Fehér Sándorné, Suhajda Lajosné 90-dik, Szabó
Sándorné 95-dik születésnapját ünnepelte. Községünk
vezetésével együtt jó egészséget kívánunk nekik!
– Grafológia és önismeret
címmel Lépold Edit grafológus
tartott elõadást március 27-én
este a könyvtárban. A pécsi tanár édesanyjától, Lépold Józsefnétõl tanulta a grafológiát,
s ma már csak az íráselemzéssel, tanácsadással foglalkozik.
A közönség igen kötetlen és

érdekes elõadást hallhatott tõle.
– A májusban induló energiahatékonysági pályázatról rendezett lakossági fórumot az
önkormányzat április 25-én az
iskolában. A kamatmentes
kölcsön lehetõsége, melynek
pályáztatásával több cég is
foglalkozik, sokakat érdekelt.

A Hármashegy Mentõcsoport éves minõsítõ gyakorlatára
került sor április 28-án, szombaton. A kárelhárítási
eseményen 26 fõ vett részt, mely reggel 7 órakor telefonos
riasztással kezdõdött. A feladat a kiépített tûzcsapok beazonosítása és tesztelése volt. A csapat két részre oszlott, majd
hivatásos tûzoltók vezetésével járták sorra, és próbálták ki a
településünkön található tûzcsapokat. A szakemberek
elmondták, hogy katasztrófa-elhárítási szempontból
kiemelten fontos, hogy a lakosság minél szélesebb köre ismerje a tûzcsapok elhelyezkedését.
Kozmáry Péter
Roma napot tartott május 1-jén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az iskolában. A kulturális rendezvény kora
délután a gyerekek kézmûves foglalkozásával vette kezdetét,
majd 14.30 órától a Chacherom Zenekar, a komlói Fekete
Láng Táncegyüttes, a Limba Nostru és a Kétújfalusi Hagyományõrzõ Együttes adott mûsort. Öttõl közös vacsora zárta az
ünnepet. A rendezvény a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat segítségével pályázati támogatásból valósult meg.
Képünkön a komlói táncosok láthatók.

KIÁLLÍTÁSOK

Marsai Ágnes Bábel címû plasztikája is szerepel
Kecskeméten, a 9. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén,
mely ezúttal a "A hét fõbûn - Hieronymus Bosch nyomában"
címet kapta. A kiállítás március 10-én nyílt és május 27-ig látható
a Cifrapalotában.
"Kitelepítések 70" címmel vándorol az a kiállítás, melyet a
felvidéki kitelepítések 70. évfordulójára rendeztek. Látható volt
Pozsonyban, Somorján, Szimõn, s április 12-tõl május 9-ig
Budapesten, a Magyarság Házában mutatják be. A 41 alkotó 60
alkotását felvonultató tárlaton Ágnes két plasztikája látható.
Nagykanizsán egy vakoknak és gyengénlátóknak szánt nagyon érdekes kiállításon "kézzel nézhetõ" munkák szerepelnek,
köztük szintén egy Marsai plasztika, melynek címe: "Hazám,
hazám, te mindenem."
***
A HETÉNYI 7EK Pécsett. A mûvészcsoport közös kiállítása június 1-jén nyílik a Szent István téren a Civil Közösségek
Házában. A hetényi alkotók tárlatát június 28-ig lehet megtekinteni.

Húsvétra, négy helyen nyuszifészkek jelentek meg a fõút mentén. Az ötlet Pál Attilától származott, a tojásokat a közmunkások faragták és az ovis, iskolás gyerekek díszítették, a nyulat
Kaáli Nagy Zsombornak köszönjük. Fotó : Czentner György
Kedves Olvasóink!

Haladván a korral, s eleget téve hirdetõink kívánságának,
megpróbálkozunk újságunk elsõ és hátsó címlapjának
színes nyomtatásával. A két színes oldal azonban
megemeli a nyomdaköltséget, ezért 100 forinttal mi is
kénytelenek vagyunk emelni újságunk árát. Reméljük,
hogy így is megéri megvásárolni helyi krónikánkat!
A Szerkesztõség
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ZENGÕ

HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
PROGRAMOK
Május 12. 17 óra

25 éves a Daloskör
15 éves a Pévönye együttes
Jubileumi mûsor az iskola aulájában

Május 13.
Tájház túra — Melegmányi völgy

Trianon ünnepség
Június 4. 16.30

az emlékkeresztnél
Június 9. 14-23-ig

Ja m an d s p la s h

Induló koncert sorozat a mozi udvarán, mely az
együtt zenélésrõl és a közös zenei élmény
megosztásáról szól.

Május 15. 17 óra
Csomor Henrietta helyi alkotó
kötetének bemutatója a könyvtárban

Ballagás az általános iskolában

Az alapfokú művészeti iskola
növendékeinek kiállítás megnyitója, zenész
növendékek közreműködésével

Június 24.

Május 16. 17 óra

Május 19.

Német Közösségi Ház avató
a Kossuth utca 23. szám alatt
11.30 házszentelés
14 órától kulturális mûsor
15 órától kerti mulatság

Május 20.

XII. Zengõ Lovas Kupa
Május 27.
Gyereknap a sportpályán
Május 30. 18 órától

Fo l k t a l i c s k a

Fiatal népzenei együttesek, szólísták és a
Csurgó zenekar koncertje a sportpályán

Június 1. 18 – 24 óráig

Rocktalicska

Fiatal rockzenei együttesek koncertje a
sportpályán
Fellépnek: Hellmade, Láthatár, Feriantes,
Rokokó Rosé, The Four Keys, Idióták

Június 2.

XIII. Hetényi Talicskaolimpia
TALICSKARAVÁN
Sztárvendég:
Dombóvári István a Dumaszínházból
és a pécsi Band Of Streets együttes
21 órától Retro disco

Nemzetközi meghívásos - és nyílt talicskatoló verseny

Június 16. 10 óra
Június 17.

Diabétesz klub

Pü s pö ks z en tlá s z lói bú cs ú
és a faluból elszármazottak
emlékkövének avatása
Tájház túra- Püspökszentlászlóra
Június 29. 18 óra

Alma a fájától...

Lázár Ferencné fotókiállításának megnyitója a Kultúrházban
Június 30.

Aratónap
és

Hosszúheténybõl Elszármazottak
Találkozója
Születtek:

Anyakönyvi hírek

Mák Maja
Peti Dorka

április 16.
április 21.

Mák Boldizsár és Leirer Olga
Kercsó József és Viszked Erzsébet
Mauchart Péter és Wágner Emese

március 9.
április 7.
április 7.

Walter Antalné sz. Schán Anna (1938)
Horváthné Kutas Jolán Rózsa (1952)
Molnár Ferenc József (1934)
Szabó László (1951)
Zsombéki Zoltán Nándor (1965)
Szaif Frigyes Péter (1920)
Óbert Jánosné sz. Wekler Júlia (1932)
Androvics János (1945)
Hohn Jánosné Csizmadia Anna (1941)

március 3.
március 16.
március 24.
március 26.
április 3.
április 12.
április 25.
április 27.
április 28.

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

ZENGÕ

AT L É T I KA

A Diákolimpia komlói körzeti versenyek atlétika összetett
csapatversenyeiben és az egyéni küzdelmekben az elõzõ évekhez
hasonlóan sikeresen szerepeltek az általános iskola versenyzõi. A
fiúk küzdelmeiben hatodik, negyedik és harmadik hely jutott. A
lányok két korosztályban is a dobogó legfelsõ fokára állhattak fel
és egy korcsoportban bronzérmet szereztek. Egyéni összetettben
is jutott két bajnoki cím és egy második hely.
Részletes eredmények: II. kcs. hárompróba (kislabdahajítás, 60 m síkfutás, távolugrás) fiúk 4. a lányok 1. hely. A csapat
tagjai: Dömös Diána, Csényi Odett, Vicze Blanka, Füsz Dalma,
Bocz Léda, Vass Anna, Móring Patrícia (felsõ képünkön), Itt
egyéni összetettben 1. Bocz Léda.

III. kcs. négypróba (kislabdahajítás, 60 és 600 m-es síkfutás,
távolugrás) fiúk 3. hely, lányok 1. hely. A csapat tagjai: Müller
Luca, Csóka Eszter, Forgács Gabriella, Deák Emma, Jánosi
Emõke, Ágotai Petra. (alsó képünkön). Egyéni összetettben
bajnok Müller Luca, második Csóka Eszter.
A gyõztes csapatok a megyei döntõn képviselik a komlói
körzetet és iskolánkat
Cs.G.

L O VA S S P O R T
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Ígéretünkhöz híven, idén is megrendeztük a már hagyományosnak mondható Ülõbika Kupa gyermek lovas ügyességi
versenyt, amely nyitánya volt a vasasi Vadkörte Tanya és a
hosszúhetényi Ülõbika Lovas Club közös versenysorozatának.
Április 7-én, a rossz idõ ellenére szép számban jelentek meg
a Hegyelõ utcában a fiatal lovasok és kísérõik, családtagjaik, így
a kezdõ kategóriában 19, a haladó kategóriában 15 indulónk volt!
A gyerekeknek most is egy zárt pályán 12 akadály között,
mért idõre kellett teljesíteniük a távot.

Újdonság volt idén, hogy a gyermekek versenyével egy
idõben zajlott a HA.verok-TA.lálkozója fantázianévre hallgató
felnõtt tájékozódási és ügyességi verseny is. A felnõtteknek térkép alapján Hosszúhetény-Dombay-tó-Hosszúhetény távot kellett teljesíteni, melynek útvonalán, 8 állomáson különbözõ
ügyességi feladat várta õket. Célba érés után, szintén egy zárt
pályán kellett eldönteni a verseny végeredményét, mivel a
tájékozódási szakaszon mindenki egyformán kiváló eredményt
ért el! A felnõttek versenyében hetényiek nem jutottak dobogós
helyezéshez.
A gyermekek csoportjaiban a következõ végeredmények
születtek: Kezdõk: 1. Fehér Lili - Szászvár, 2. Varga Kamilla Gyód, 3. Pausch Ramóna - Szászvár. Haladók: 1. Papp Cintia Pécs, 2. Kormányi Alexa - H.hetény , 3. Orbán Emese - H.hetény
Ezúton szeretnénk megköszönni a Hosszúhetényi Önkormányzat, a Hosszú Kávé és a magánszemélyek támogatását
illetve segítségét! A következõ forduló június 2-án lesz a vasasi
Vadkörte Tanyán!
Ignácz Attila

DIÁKFOCI

TEREPFUTÁS

Április 29-én, Pécsváradon rendezte a Terepfutás.hu csapata
az idén 6 éves Mecsek trailt. A terepfutók három távon indulhattak: 12.5, 17.5 és 29.5 km-en, s mindenkinek fel kellett futnia a
Zengõre. Hosszúheténybõl Török András a középtávon (730
méter szintemelkedéssel) 2. helyen ért célba 1 óra 25 perc alatt. A
rövidtávon és az 540 méter szintkülönbséggel pedig Török József
küzdött meg. Az 1 óra 44 perces idejével a 26. helyezést érte el.

H e t é ny i 7 p ró b a

Záró rendezvény és ajándék sorsolás május 28-án
Fõdíj: Cross GRX 27.5 kerékpár

A Bozsik Gyermek Egyesületi Program csoport tornája volt
április 28-án, helyben, ahol a Hetényi Sportegyesület U11 és
U13-as igazolt játékosai játszottak. Ellenfelek a PVSK,
Pécsvárad, Bogád, Magyarszék, Nagykozár csapatai voltak.
Külön dicséret az U11-es csapatnak, akik a Diákolimpia komlói
körzeti versenyét megnyerték, és Pécsen a megyei nyolc csapatos
döntõn a 4. helyet szerezték meg.
G.T.
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Idén is miénk egy Diákolimpia megyei bajnoki cím!

A megyei bajnok csapat tagjai: álló sor: Závoczky Eszter, Dalma, Gulyás Rebeka, Takács Judit, Vicze Blanka, Molnár
Nagy Zsófia, Forgács Gabriella, Müller Luca, Csapó Emese Veronika, Bogdán Rebeka, Csóka Eszter. (a képrõl hiányzik
Ramóna, Deák Emma, Bodó Csenge. Guggolnak: Gruber Bogdán Viktória és Bocz Léda) Edzõ: Csajkás Géza

A 2017-18-as iskolai év kézilabda Diákolimpián három korcsoportban léptek pályára iskolánk tanulói. A körzeti küzdelmekbõl a két lány csapat 1. míg a harmadik korcsoportos fiúk
második helyen jutottak a megyei döntõbe.
A megyei megmérettetésen mindhárom érembõl jutott a
mieinknek. 3. lett a IV. korcsoportos (2003 után születettek) lány
csapat a Kozármisleny és a mohácsi Brodarics Ált. Isk. mögött.
A III. korcsoportos (2005 után szül.) fiúk itt sem bírtak a
körzeti bajok komlói Gagarinnal, így a megyei döntõn is az ezüst
került a nyakukba. Második helyezésük feljogosította õket az

országos selejtezõre, ahol Csurgó csapatát kellett volna legyõzni
az országos elõdöntõbe jutáshoz. Hajszálon múlt a bravúr. A rendes játékidõben elért döntetlen után büntetõ dobások döntöttek a
somogyi csapat javára.
A III. korcsoport lányai a megyei megmérettetésen sem találtak legyõzõre, így a dobogó legmagasabb fokára állhattak.
Az országos elõdöntõben, az ország legjobb nyolc csapata
közé kerülésért õk fogják képviselni Baranya megyét. Az ottani
ellenfelek egy-egy siófoki, szekszárdi és egy nagykanizsai
általános iskola csapatai lesznek.
Fotó: Müller Péter

100 Ft-os Virág - Ajándék bolt
Fõ u. 109.

Tel: 490-145

Óvodás, iskolás ballagási csokrok
Menyasszonyi csokrok,
Esküvõi díszek
Koszorúk, sírcsokrok
Vágott és cserepes virágok
Rövidáru (szalagok, csipkék, tû,
cérna stb...)
Vegyi és mûanyag áru
Ajándék tárgyak, gyerekjátékok
*
Erzsébet utalvány elfogadó hely!
Bankkártyás fizetési lehetõség!
Nyitvatartás: H-P 8-17, Sz 8-12

GERINCTORNA

Csütörtökönként
16.45-kor a Kultúrházban

Lebedy Andrea
gyógytornásszal
30/448-51-99

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

