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Különleges volt az idei búcsú
Püspökszentlászlón. A rendezvény fõ
szervezõje, a Vasason élõ Reisch Dezsõ
erre a vasárnapra, július 24-ére hívta
össze az elszármazottak találkozóját. A
falu korábbi, mondhatni eredeti sváb
lakóinak bensõséges összejövetele
helyett, ezúttal Püspökszentlászló mai
lakói, valamint a kisújbányaiak és a he-
tényiek is hivatalosak voltak a búcsúval
egybekötött találkozóra, melynek közép-
pontjában az elszármazottak emlék-
kövének felavatása állt. 

Az érdeklõdés nagyon nagy volt,
négyszáz meghívót küldtek ki, de leg-
alább ezer ember megfordult a faluban a
nap során. A rendezvényt – Hosszúhetény

elöljáróságán és a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság képviselõin kívül
– megtisztelte jelenlétével dr. Hoppál
Péter országgyûlési képviselõ, a Kul-
turális Bizottság alelnöke is.  

A zarándokok, mint máskor is, reggel
9-kor elindultak a hetényi templomtól,
magukkal víve Szent László szobrát,
melyet erre az alkalomra az elsõ búcsúkat
szervezõ asszonyok piros és fehér szeg-
fûkkel, zöld lombokkal díszítettek fel. A
keresztre, melyet Radó Gábor vitt, mar-
garéta-koszorút akasztottak. Újdonság
volt, hogy két lovas huszár haladt a
zarándok menet elõtt, akik aztán díszes
hátterét adták az ünnepség helyszíneinek.

Búcsú Püspökszentlászlón
A falu egykori lakóinak emlékkövét avatták fel az elszármazottak

(Folytatás a 11. oldalon)
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Testületi ülés – május 29.

Pályázati ügyek

Csörnyei László tájékoztatta a
testületet, hogy a Hármashegy utcai épület
helyreállítása, a Tûzoltó Egyesület pályá-
zata alapján megkezdõdött. A Hegyelõ
utca felújításáról szóló pályázatnál a
mûszaki ellenõr kiválasztása történt meg.
A Vásárúthoz Pécsvárad önkormányzata is
nyert pályázati támogatást. 
A korábbi években már döntött a testület a
térfigyelõ kamerák kiépítésérõl. A pályáza-
tot most tudják beadni maximum kétmillió
forintos költségvetésre és 5 kamera elhe-
lyezésére. 

A képviselõ-testület egyhangúlag hoz-
zájárult a VP-6-19.2.1-61-4-17 kódszámú,
Hosszúhetény közbiztonságának javítását
célzó pályázat beadásához, mely szerint
kamera kerülne a falu két bejáratához, az
iskolához, a Fõ utcai orvosi rendelõhöz és
a pécsváradi út elejéhez. A pályázat 85 %-
os támogatottságú. 
A testület a szigetvári EU-WINNER CON-
SULTING Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
bízta meg a pályázat elkészítésével és
benyújtásával.

Álláspályázatok véleményezése

Az Emberi Erõforrások Minisztere a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A §-ának megfelelõen a
Hosszúhetényi Alapfokú Mûvészeti Iskola
vezetésére pályázatot írt ki. A Pécsi
Tankerületi Központnak a köznevelési
intézményegység-vezetõ megbízása elõtt
ki kell kérnie az önkormányzat, mint ingat-
lan tulajdonos véleményét. Az állásra az
iskola két tanára nyújtotta be pályázatát
Grosch Szilárd és dr. Mericsné Rábai
Katalin.

Mericsné elmondta, hogy 2008-2009-
ben óraadó tanárként dolgozott az
iskolában jelenleg teljes állású hegedû- és
szolfézstanár. Az elmúlt 10 évben – amió-
ta itt tanít a mûvészeti iskolában –, úgy
látja, hogy az iskola zenemûvészeti és
képzõmûvészeti tagozata is jelentõs fej-
lõdésen ment keresztül, de szerinte a zenei
tagozat dominál az iskolában, 129 ta-
nulójuk van. Úgy gondolja, hogy a szak-
mai irányítás, vezetésével jobban meg
tudna valósulni az intézményben. 

Grosch Szilárd családja hosszúhetényi,
1989 óta tanít az iskolában, 2006 óta a
mûvészeti iskolába, jelenleg megbízott
intézményvezetõ. Az általános iskolában
munkaközösség vezetõként is dolgozott.
Az intézményvezetésbõl már van tapaszta-
lata, ezért is gondolta, hogy megpályázza a
pozíciót. A zenei mûvészeti ág valóban
domináns az iskolában a létszám tekinte-

tében. Úgy gondolja, hogy az intéz-
ményvezetést nem feltétlenül zenei vagy
képzõmûvészeti végzettséggel lehet betöl-
teni. Itt elsõsorban emberek vezetésérõl
van szó, munkaközösség, gyerekek és fel-
nõttek irányításáról és itt a vezetõi tapasz-
talatok az elsõdlegesek. 

Herbert Tamás: Úgy tudja, hogy
Grosch Szilárd jövõre az általános iskola
igazgatói posztjára is pályázna. Mi a
személyes stratégiája?

Sebõk János: Amennyiben Grosch
Szilárd az egész iskola igazgatói állását
elnyeri, akkor új intézményegység-vezetõt
kell választani?

Grosch Szilárd: Valóban fontolgatja a
várhatóan jövõre kiírásra kerülõ igazgatói
álláshely megpályázását, de hangsúlyozza,
hogy ez még csak terv. Ezért, pályázta meg
az intézményegység-vezetõi állás helyet.
Amennyiben õt neveznék ki most, úgy az
igazgatói álláshely elnyerése esetén ter-
mészetesen új intézményegység-vezetõt
kell választani. 

Orbán László:A testületnek csak véle-
ményezési, nem javaslattételi joga van.
Úgy gondolja, hogy mindkét pályázónak
megfelelõ szakmai múltja és végzettsége
van, alkalmasak a pozíció betöltésére.

Óbert Gábor szerint is mindkét
pályázat részletes és tartalmas, szakmailag
megfelelõ. 

Papp János szerint is mindkét pályázó
alkalmas a posztra. Azt, hogy mi lesz a
jövõben, azt nem tudhatják. A döntés nem
náluk van, és egyébként sem befolyásolja
az igazgatói posztra való megfelelést.

Csörnyei László: A kiíró azt várja,
hogy a pályázatokat, ne a személyeket
véleményezzék. Mindkét pályázót alkal-
masnak tartja a feladatra. 

A testület végül 5 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett mindkét pályázót szak-
mailag alkalmasnak találta az intézmény-
egység-vezetõi feladatok ellátására.

Ingatlan értékesítése

Áprilisi ülésén döntött a testület arról,
hogy az ipari területen, a 012/2 hrsz-ú
ingatlanból 8000 m2-t elad a Kollmax Kft.
részre. Állateledelt gyártó komplett üzem
épülne az ingatlanra, nem pályázati forrás-
ból. A cég kinõtte a jelenlegi székhelyét,
ezért kerestek vállalkozásuknak alkalmas
helyet. Jelenleg az áram és víz bevezetése
van folyamatban. Az adás-vételi megál-
lapodást az egész területre kellett készí-
teni, mivel a földhivatal szerint az ingatlan
nem megosztható. 

Herbert Tamás javasolta, hogy az
eladásból befolyó bevételt az iparterületek
közmûvesítésére fordítsa az önkormány-
zat, így a területeket utána magasabb áron
tudja értékesíteni. 

Csörnyei László egyetértett Herbert

Tamás képviselõ javaslatával.
Strung Nándor elmondta, hogy mivel a

Földhivatal nem engedte a megosztást, így
nekik nincs bejárásunk az alatta lévõ,
általuk bérelt önkormányzati földterületre. 

Csörnyei László: Az adásvételi
szerzõdés tartalmazza a szolgalmi jogot, az
önkormányzati területet megközelítésére. 
A képviselõ-testület végül egyhangúlag
jóváhagyta az adásvételi szerzõdést és úgy
döntött, hogy az ingatlanra út lejegyzését
kéri az illetékes hatóságtól.

Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
pénzügyi beszámolója

Pál Attila ügyvezetõ elmondta, hogy a
tavalyi testületi döntés szerint az Nkft.
pénzügyi beszámolóját a független  könyv-
vizsgáló Turza Kft. áttekintette. A jelentés
elkészült, ami biztosíték arra, hogy a
könyvelés rendben van. Az értékesítés
nettó árbevétele a tavalyihoz képest a
duplájára nõtt az anyagi ráfordítások
kisebb arányban nõttek. A személyi jellegû
ráfordítás a dolgozói létszám miatt
emelkedett. A bérköltség nagy részét a
Munkaügyi Központ támogatásából
fedezték. A saját bevételt az önkor-
mányzattól kapott 10 millió Ft jelentette,
ami kevesebb volt, mint az elmúlt évben. A
lakosságnak számlázott bevételeik
kismértékben növekedtek. Úgy gondolja,
hogy megfelelõen gazdálkodtak.
Sebõk János megjegyezte, hogy törvényi
elõírás a könyvvizsgálat megtörténte a
cégnél. Elsõdleges a közfeladatok ellátása
a Nkft-nél nem a számlás bevételek
növelése.

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal
elfogadta a beszámolót.

Közkút kezelési kérelem

Heksch Balázs, Morolo utca 2/a. szám
alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a
testülethez, hogy a háza szomszédságában
lévõ használaton kívüli kutat a ház állagá-
nak megóvása céljából használatba
vehesse és elkeríthesse, mivel többször az
udvarába folyt be a víz a megtelt kútból. 

Herbert Tamás nem javasolta a kút
elkerítését. Szerinte inkább újítsák fel a
falu területén lévõ kutakat, hogy legyen
vízvételi lehetõsége a lakosoknak a közku-
takból.

Papp János emlékeztette a testületet,
hogy Strung Nándorral korábban már
javasolták a kutak helyreállítását, még
akkor is, ha azok nem mûködnek. De
vízvételre is alkalmassá lehetne tenni õket.
Megoldást jelentene a kútfejek áthelyezése
is a mûködõ kutakra.

Orbán László szerint ezzel egyidejûleg
a karbantartásukra is fel kell készülni.

Herbert Tamás javasolta, hogy alakítson ki
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az önkormányzat egy tervet arra, hogyan
lehet a kutakat felújítani, és ez mennyibe
kerülne. 

Leirer József: Amikor elhíresült, hogy
a faluban lévõ kutak szennyezettek, akkor
le lettek szerelve. Azok hova kerültek?

Óbert Gábor úgy gondolta, hogy
használati jogot kell adni a kérelmezõnek.

Csörnyei László végül azt javasolta,
hogy mérjék fel a köztéri használaton
kívüli kutakat, Heksch Balázs kapjon
használati jogot, amellyel a kút karban-
tartását is vállalja. Ezenkívül célszerû
lenne a község összes meglévõ és nem
használt kútjának felújítására egy prog-
ramot kidolgozni. 

A képviselõ-testület egyhangúlag elfo-
gadta a javaslatot, s megbízta a Település-
üzemeltetési Nkft-t, hogy az állapot-
felmérést végezze el, és augusztus 31-ig
tegyen javaslatot az elvégzendõ karban-
tartási munkákra és azok ütemezésére.

Önkormányzati hitel törlesztése 

Kovács István és neje Verseny u. 13.
alatti lakosok 100.000 Ft lakáscélú kamat-
mentes kölcsönt kaptak az önkormányzat-
tól, melyet annak lejártáig nem fizettek
vissza. Sajnos Kovács Istvánné 2014-ben
elhunyt. Az akkor fennálló 457.083 Ft tar-
tozást az illetékes közjegyzõnél hitelezõ
igényként az önkormányzat bejelentette.
Kovács István megjelent a hivatalban és
kérte, hogy az önkormányzat a jelzálogot
törölje, mivel szándékában áll az ingatlant
eladni, ezért a 100.000 Ft tõketartozást a
házipénztárba be is fizette, s a fennmaradó
követelés elengedését kérte. Kovács István
ügyvédje elévülésre hivatkozott. 
Kovács István végül megértette, hogy az
önkormányzat nem csak a 100.000 Ft
elmaradt megfizetését követelheti jogosan,
hanem annak lejárat utáni kamatait is. S
azóta teljes tartozását megfizette.

A testület végül egyhangúlag hoz-
zájárult a jelzálogjog törléséhez.

Épület fennmaradási kérelem 

Csóka Gábor Iskola u. 90/4. alatti
lakos lakásának hátsó kertje felé egy ajtót
nyitott, melyre fennmaradási kérelmet
adott be az önkormányzathoz. 
A H1-es védettségû régi iskola épületérõl
van szó, melyet több lakásra osztva adott el
az önkormányzat annak idején, s melynek
"hátsó kertje" tulajdonképpen az épület
utcafrontja. 
Az átalakítás több problémát is felvetett, s
parázs vitát váltott ki a testületben. Ismét
azt tapasztalták, hogy van, aki figyelembe
veszi a helyi rendeletet, van, aki nem, s
nem egyeztet a hivatallal, mielõtt hoz-
zányúlna az épülethez. Sajnos a régi
iskolát már több szempontból is elrontot-

ták, már régen nincs meg az egységes
homlokzata. 

A konkrét esetben a döntést azzal
napolta el a testület, hogy elõtte össze-
hívják a társasház lakóit – megnézve az
alapító okiratot, – egy egyeztetõ tárgyalás-
ra. A védett házak tulajdonosait pedig
egyenként tájékoztatni kell a szabályozás-
ról, s el kell érni, hogy komolyan vegyék a
védettséget. (Az ügyrõl következõ szá-
munkban részletesen beszámolunk.)

Újra az iskola klímájáról

Az igazgatónõ tájékoztatása szerint a
klímaberendezés jól mûködik, s kéri, hogy
a további felsõ tantermekbe is kerüljön
klíma.

Leirer József szerint az ablakokat
nyithatóvá kellene tenni, s az árnyékot adó
fákat sem kellett volna kivágni.

Papp János elmondta, hogy a fák nem
értek fel a felsõ szint ablakaiig, s õ az
árnyékolást még mindig jobb megoldásnak
tartja.

Pál Attila további klímák beszerelését
javasolta. Az árnyékolás nem lenne ol-
csóbb és hatékonyabb, mint a klímás hûtés. 

Herbert Tamás szerint az árnyékolás és
a klímaberendezés beszerelése párhuza-
mosan történjen a további helyiségekbe.
Ennek tapasztalatát is meg kell vizsgálni.

Óbert Gábor egyetértett Herbert
Tamással. 

Csörnyei László napvitorla felszere-
lését javasolta, ami gyorsan leszerelhetõ és
a jelenlegi kialakításuk már nagyon
hatékonyan véd a naptól.

Sebõk János szerint gyorsan növõ
hársfákat is ültessenek az árnyék biz-
tosításához.

Végül a testület egyhangúlag úgy
határozott, hogy a 3. emeleti termek
hûtésére napvitorlát szereltet fel. A további
klímaberendezésekrõl a tapasztalatok
alapján augusztus 31-éig döntenek majd. 

Bejelentések, egyebek

A Település-fejlesztési Bizottság tag-
jaiból és a helyi gazdákból álló ad hoc
bizottság május 11-én tartotta meg a közsé-
gi határszemlét. Strung Nándor beszá-
molója szerint a szemle általános tapaszta-
lata az volt, hogy a külterületi táblák a
mûvelési ágnak megfelelõ mûvelés alatt
állnak. Egy esetben találkoztak az ún.
ugaroltatással. A zártkerti ingatlanok több-
ségét is a tulajdonosok a jó gazda gondos-
ságával mûvelik. A megmûveletlen
területek tulajdonosai ismeretlenek, akiket
fel kell deríteni. Az önkormányzat számára
a legsürgetõbb feladat a Bakonya dûlõi út
állapotának javítása lenne. A betongyámos
útépítést folytatni kell, egy idõben a
csapadékvíz elvezetésével. A másik prob-

léma a Tóth-út alsó részének rossz
állapota, a kaszálatlan útpadka, valamint a
vízelvezetõ árok hiánya. A harmadik az ún.
pécsváradi út elhanyagolt állapota, 4-5
évvel ezelõtt az önkormányzat kimérette
az út nyomvonalát, és a szükséges
tereprendezést is elvégeztette, ami nem
kevés pénzébe került. Most legalább egy
alapos kaszálást javasolnak.

A testület tudomásul vette a tájékoz-
tatást. (A Vásár útra mindkét önkor-
mányzat nyert pályázati támogatást, így az
hamarosan megújulhat.)  

Csörnyei László a Tolnatáj Mûsorszol-
gáltató és Televízió Zrt. televíziós szolgál-
tatásra küldött ajánlatát ismertette, javasol-
va, hogy egyes esetekre kössön csak
szerzõdést az önkormányzat a céggel. 

A testület egyetértett a polgármester
javaslatával. 

***

Álmosd Község Önkormányzata a
Bocskai-szabadságharc "zarándokútja"
néven megjelölt Bocskai-emlékmûhöz
vezetõ út mindkét oldalát õshonos fákkal
kívánja beültetni. Minden fát egy-egy
támogató és egy-egy kiválasztott korabeli
hõs harcos nevével jelölnek majd meg. Azt
kérték az önkormányzattól, hogy fogadjon
örökbe néhány fát. 

A testület 10.000 Ft támogatást szava-
zott meg részükre.  

***
Csanádi Szilvia Fõ utca 38/c hsz. alat-

ti lakos kérelmet nyújtott be az általa bérelt
önkormányzati lakás nyílászáró cseréjére.
A testület a kérelmet elfogadta azzal, hogy
Település-üzemeltetési Nkft. mérje fel a
lakás nyílászáró igényét és készítsen költ-
ségvetést a cserérõl.  

***
A kisújbányai 1706 hrsz-ú ingatlant

Czéh-Tóth Imre Pécs, Bárány út 2. hsz alat-
ti lakos kívánja megvásárolni 900.000,-Ft-
ért. Mivel az ingatlan a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el az
önkormányzatnak elõvásárlási jog van rá.
A képviselõ-testületnek nyilatkoznia kell
élni kíván-e az elõvásárlási jogával.

Strung Nándor nem javasolta a terület
megvételét, mivel nem építési telek, így az
önkormányzat lemondott az elõvásárlási
jogáról.

***

Pál Attila tájékoztatta a testületet,
hogy a tervezõ Viadprodukt Kft. a
gyalogátkelõhelyekre három verziót is
készített, azzal, hogy a forgalomcsillapító
elemek beépítését a Magyar Közút NZrt.
nem támogatja.

A testület végül egyik változatot sem
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fogadta el, hanem felkérte a Kft-t, hogy
dolgozza át a terveket. 

***
Kadecskáné László Katalin kisújbá-

nyai lakos, a Klumpás Konyha üzemeltetõ-
je több kérdéssel fordult a testülethez.
2010 óta használják a házuk mögötti utat,
ami hivatalosan nincs úttá nyilvánítva. A
faluban nincs vezetékes víz és szennyvíz-
elvezetés – amit tudtak, mikor megvették a
házat –, de talán lehetne rá pályázni, ha
Kisújbánya településrész lenne. Van-e erre
mód? Nincsenek szemétgyûjtõk kitéve a
faluban, ami a látogatók számára is problé-
ma, nem tudják hová dobni a szemetet.
Nyilvános WC sincs, az õ mosdójukat nem
tudják biztosítani nagy létszámú csoportok
számára. Az út is nagyon rossz állapotban
van ennek felújítása várható-e a közeljövõ-
ben? Továbbá nagy szükség lenne egy
Kisújbányát jelzõ tábla kihelyezésére
Zobákpuszta komlói oldalára.

Strung Nándor: Az út létezik, valóban

nincs lejegyezve, magánterületen megy
végig. A rendezési tervben is szerepel. A
DRV-tõl már kértek egy véleményt a
vezetékes vízhálózat és szennyvíz
kiépítésére. Az ivóvíznél az a probléma,
hogy túl hosszú a vezeték és kevés a
fogyasztó, ezért a víz panghat a vezeték-
ben. Helyi kis vízmûvet és szenny-
víztisztítót lehetne építeni. Az idei évben a
kis vegyesbolt felé vezetõ útszakaszon
építenek szilárd burkolatú utat.  

Sebõk János: Pályázatot nyújtottak be
egy turisztika fogadóépületre Kisújbányán.
Az építményben nyilvános WC is lesz. 

Csörnyei László: A településrésszé
válással nem lenne több lehetõség
pályázni, szerinte a lakók rosszabbul járná-
nak. Püspökszentlászló is szerette volna a
településrésszé nyilvánítást, de végül is
átgondolták, és lemondtak róla. A szemetes
kukákat az Nkft. kihelyezi a közterületre. 

Pál Attila: A közútra csak a kezelõ
hozzájárulásával lehet táblát kitenni. 

Csörnyei László: Az ipari terület
temetõ felõli végére folyamatosan illegá-
lisan szemetet raknak le. Ennek megál-
lítására, kamera felszerelését javasolja. 

Pál Attila: Három webkamera fel-
szerelése és a tervezés 600.000 Ft-ba
kerülne. Nem javasolja a felszerelését,
mivel nem tisztázott, hogy a felvételek
alapján eljárást lehet-e indítani az illegális
szemétlerakókkal szemben. A Hármashegy
utca felõl esetleg egy sorompót lehetne
elhelyezni. Szorgalmazza, hogy a területet
a polgárõrök és a mezõõr is ellenõrizze.

Csörnyei László vállalta, hogy felkéri a
Polgárõr Egyesület vezetõjét egy állandó
megfigyelésre.

***
Herbert Tamás elmondta, hogy a

vasútállomásnál a Hosszúhetény táblát
elvitték. Az ottani lakos szerint a MÁV
dolgozói voltak

Dr. Orbán László 
jegyzõ

A Település-üzemeltetési Nkft
aktuális munkáiról beszélgettem Pál
Attilával az önkormányzati cég
vezetõjével.

– Szinte minden testületi ülésen szóba
kerül a patak karbantartása, rendszeresek
a lakossági bejelentések is a különbözõ
károkról.

– A mostani idõjárás jellegzetessége,
hogy nagyon rövid idõ alatt nagyon sok
csapadék esik le, ezért a központi víz-
gyûjtõ árok, vagyis a patak, de minden más
árok jelentõsége is megnõtt. Mondhatni
állandó karbantartást igényelnek. 

–- A patak kikövezése meg is gyorsítot-
ta a víz lefolyását, ami jobban rongálja a
partfalat. Az Ormándi utcában lakók
ráadásul úgy vélik, hogy a kövezéssel
elzárták a leszivárgó talajvizek útját, ami
több bajt is okoz. Azon kívül, hogy a víz az
udvarokban, az út szélén tocsog, kívülrõl
gyakorol nyomást a mederre. Néhány
helyen meg is bomlott már a partfal. Van,
aki szerint a burkolással csak ártottak, s a
hangulatát is elveszítette az utca. 

–- A szivárgó valóban kevés, ez ter-
vezési hiba, amit, mivel már rég lejárt a
garancia, csak vis maior pályázat segít-
ségével tudunk megoldani. A vizes szak-
ember azt javasolta, hogy 2-3 méterenként
a vízszinthez legközelebb, ferdén fúrjunk
bele a partoldalba, ne az aljába, az orvosol-
ni fogja a problémát. A burkolásra
helyenként azonban nagyon is szükség
volt, Ormándon pl. a talajerózió miatt. A

mostanában lezúduló vízmennyiségeket
csak így lehet kordában tartani.
Ugyanakkor a lakosok is sok helyen be-
avatkoztak a mederbe, kövekkel, betonnal,
helyenként ki is burkoltak, lejjebb ezek is
meggyorsítják a vízfolyást. Nagyon nehéz
már megmondani, hogy mi okozza a
károkat, a meder maga is változik, az egyik 
partból elvesz, a másikhoz hozzátesz. A
telkek tulajdonosai pedig hozzánk jönnek,
hogy tegyünk rendet.

–  A katasztrófavédelmi törvény ugyan
biztosítja a jogot az önkormányzat részére,
hogy karbantartás céljából bemenjen a
telkekre, de a gyakorlat mégsem egyszerû.
Különösen munkagépekkel nem. 

– Végig jártuk többször is a medret,
sokak kerítése teljesen a parton van, a víz
mellett építmények állnak, a telkekre pedig
van, ahol beengednek, van ahol nem. 
Éppen ezért a megoldás egy 5-6 méteres
szervízút kisajátítása a patak mentén. El is
kezdtük az út nyomvonalának kitûzését,
konkrétan a Fõ utca 1-40. között, és a
szemben lévõ ormándi kertek alján, ahol
állandóak a bejelentések.

– Mikor kezdõdhet a kisajátítási
eljárás? 

– A földmérés folyik most, szerintem
õszre elkészül a változási vázrajz, s év
végéig lezajlik a kisajátítás is. A lakókat
nyilván kártalanítani kell, az árat az ille-
tékes hatóság szabja majd meg, figyelem-
be véve, hogy megelõzés, vagyonmeg-
óvás a célunk. 

– A patak felsõ szakasza is sorra kerül? 
– Ott sokkal nehezebb a dolgunk,

mivel több helyen gyakorlatilag ráépít-
keztek a patakra. A folyamat mindenesetre
elindult, s meglátjuk, hogy alakul.

– A csapadékvíz nem csak a patakban
okoz gondokat. Milyen egyéb munkáik van-
nak még? 

– Ormándon, Petõékkel szemben
építettünk egy ún. záportározót, ami máris
kicsinek bizonyult, át kell építenünk két-
szer akkorára. Beadtuk rá a vis maior
pályázatot. Lejjebb, Schmidtékkel szem-
ben az elkerülõ út árkát gyakorlatilag
bevezették az utcába, az átereszt viszont
nem építették meg, hogy a víz a patakba
jusson. Polgármester úrral azon dolgo-
zunk, hogy a Közútkezelõ javítsa ki a
hibát, s építse meg az átereszt. Ugyancsak
itt, a szemben lévõ szántóföldön (aminek
öt tulajdonosa van), szintén építenünk kell
egy tározót. Ezek a tározók ülepítõként is
mûködnek, s utána a vizüket a patakba
vezetjük.

– Másra nem is jut kapacitás, csak a
vízgondokra? 

– Sajnos nem nagyon. Az idei jár-
daépítés a minimálisra csökken, a Kossuth
utca befejezését tudom csak megígérni.
Folytatjuk viszont a lakossággal való
együttmûködést: aki maga lerakja, annak
biztosítjuk a térkövet, de elõtte egyez-
tetünk, hogy csak a szükséges járdát épít-
sék meg.                  

Müller Zsuzsanna 
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Szántóék Kossuth utca 23. szám alatti
házát, vagy ha úgy jobban ismerik, a bor-
bélymûhely épületét tavaly megvásárolta
az önkormányzat azzal, hogy a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Német Klub otthonává váljon. 

A klub valóban kinõtte már kultúrház-
beli szobáját, s egyre gyarapodó néprajzi
gyûjteményüket is szerették volna méltó-
képpen elhelyezni. Új székhelyükön egész
tavasszal lázas felújítás folyt, a két utcai
szobát egybenyitották, a mögötte lévõ
szobát szépen berendezték a régi sváb
bútorokkal, tárgyakkal, s hátul a konyhát,
egy kis fürdõt is leválasztva belõle, szintén
teljesen felújították. A munkákat jórészt a
Település-üzemeltetési Nkft. ill. helyi
iparosok végezték közel kétmillió forint
értékben. A nagyterem bútorzata megvolt,
a konyha mintegy 600 ezer forintos beren-
dezését a német önkormányzat állta.

A házavatóra pünkösd szombatján, a
klubtagokon és a szomszédságon kívül
hivatalos volt a tolnai Svábklub, a sásdi
Deutsch Klub és a Felsõnánai Német
Önkormányzat küldöttsége is. Délelõtt az
óvodás gyermekeknek kedveskedtek egy
kis mesejátékkal, majd Puxler Márton
megáldotta a felújított épületet. Délután
népi együttesünk fiataljainak tánca, Kes-
zler Vivien trombitajátéka, Kruzsely Pálma
német dalai, majd a sásdiak ének és
zenekara szórakoztatta a közönséget. 
A vendégeket Orbán Éva elnök köszön-
tötte, majd azok gratuláltak a hetényiek új
otthonához.

Nem maradhatott el a sült kolbász, a
csapolt sör sem, s az idõ elõrehaladtával
többen táncra is perdültek a jó sváb zenére
az udvaron. 

M. Zs.      
Fotó: Papp János

Német közösségi ház avató
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A talicskás eseménysorozat nyitóren-
dezvénye a Folktalicska volt május 31-én,
melyen a helyi fellépõkkel együtt közel
nyolcvan népzenész, énekes mutatkozott
be. A bemutatót a Csurgó zenekar fer-
geteges koncertje követte. (Képünkön
Havasréti Pál és tanítványai.)

Június 1-jén  a rockzenekaroké volt a
színpad és a mikrofon. A helyi kötõdésû
formációk mellett pécsi együttesek
mutatkoztak be a 12. Rocktalicskán.
(Képünkön a hetényi The Four Keys)

Június 2-án, szombaton a XVIII. He-
tényi Talicskaolimpia leglátványosabb
versenyeseménye idén is a meghívásos
csapatverseny volt. Állandó meghívott
résztvevõnk Hetin két csapattal indult,
Magyarfenesrõl egy öt fõs team képviselte
erdélyi testvértelepülésünket. Idén is elfo-
gadta meghívásunkat Pécsvárad város. A
fenti telepüéseken kívûl a Z Elektronika

Kft. Pécsrõl, a Mûszaki Egyetem csapata
Budapestrõl és a Zengõ Kerékpáros Egylet
volt a helyiek riválisa. Az elõdöntõk után a
négy legeredményesebb csapat közül
végül a következõ sorrend alakult ki:
1. Hosszúhetény (képünkön), 2. Pécsvárad,
3. Magyarfenes, 4. Mûszaki Egyetem.

A felnõttek egyéni nyílt versenyében
26 nevezõ volt.  A nõknél Schmidt Veroni-
ka (Hosszúhetény)lett az elsõ, 2. Balotai
Zsuzsanna (Budapest) 3. helyezett Papp
Julianna (Hosszúhetény)
A férfiak népes mezõnyében Bárdos Bence
Magyarfenesrõl bizonyult a legjobbnak.
Mögötte Gulyás Gábor, Tavali Máté és a
pécsváradi Wágner Tibor végzett a dön-
tõben. Az elsõ helyezettek versenydíja egy
talicska volt az Altrad Limex Kft. jóvoltából. 

Az ifjúsági és gyerekverseny minden
indulója kapott ajándékcsomagot, a helye-

zettek az eredményhirdetésen további
díjakat vehettek át. 
A felsõs lányok között a Bogdán Viktória, 
Csóka Eszter, Bogdán Rebeka, Hervai
Hanna lett a sorrend. 
A fiúknál Bogdán Márk bizonyult a legü-
gyesebbnek, mögötte Barabás Benedek,
Hermesz Márkó és Fridrich Marcell
végzett. 
Az alsósok versenyét Perencz Dorián
nyerte (képünkön).Mögötte Csóka Gellért,
Stercz Martin és Sashalmi Péter volt a sor-
rend. a 15 fõs mezõny élén. A lányoknál
Vass Anna bizonyult a legjobbnak,
megelõzve Nagy Dalmát.
Az ovisok végeredménye 12 indulóból: 1.
Sashalmi Szonja, 2. Kovács Barna, 3.
Grûn Hanni, 4. Tisztl Milán.  

A közel száz versenyzõt megmozgató,
jó hangulatú talicskatoló versenyt idén az

Talicskolás minden szinten
Fõzõverseny és mûsor sztárvendégekkel
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idõjárás is segítette. A rajthoz állókon kívül 
76-an toltak egykerekût a Talicskaraván-
ban, melyet Radó Gábor vezetett. A
résztvevõk az ételen, italon kívül egy
emblémázott vászonszatyrot is kaptak.

Népszerû elõadókat ígért az esti mûsor
is, de az idei Talicskaolimpia leghíresebb
vendége kétség kívül Benke László
olimpiai bajnok mesterszakács volt, aki a
fõzõverseny zsûri elnöki tisztét látta el. A
versengõ étkek bírálatában Pichler József
és Szabó Gábor segítették Laci bácsit és
testvérét Benke Árpádot. Öt civil szervezet
indult a versenyen, s valamennyien
dobogós helyezést értek el. A legjobbnak
azonban a Nagycsaládosok Egyesülete
által készített különleges káposztás gõz-
gombócos kacsasült bizonyult a szakem-
berek szerint. Így az õ "szakácsaik"
érdemelték ki az aranyérmet és a vándor
fakanalat. (Képünkön Kovács László veszi
át a díjakat). Laci bácsi – aki a délelõtt
során humoros történeteivel is elszórakoz-
tatta a versenyzõket és a zsûrit –, az általa
alapított Elsõ Magyar Fehérasztal Lovag-
rend kupájával is megajándékozta a csapatot.

A délutáni mûsorban egy kis ízelítõt
kaptunk karatésaink ügyességébõl, fel-
léptek a gyerektáncosaink, majd ismét
láthattuk a komlói New Generation tánc-
csoport fiataljait. Fellépett Mühl Berci,
alias eMBé, egy kis szájdobbal indítva
mûsorát, majd négy rap számot hallhattunk
tõle. 

Este Dombóvári István, (lenti
képünkön balra) a Dumaszínház egyik
kedvelt humoristája szórakoztatta a közön-
séget, majd a méltán nagyon népszerû
pécsi Band of Streets zenekar adott kon-
certet (lent jobbra). Mindkét mûsorra
annyian voltak kíváncsiak, hogy be sem
fértek a sátorba. A rendezvényt záró retro
disco szintén nagy sikert aratott.

A háromnapos eseménysorozathoz
több támogatót, önkéntest is sikerült meg-
nyernünk. A rendezõknek, polgárõröknek,
a Település-üzemeltetõ Nonprofit Kft. dol-
gozóinak és a támogatóknak ezúton is
köszönet a segítségért!

P. J. 
Fotók: Méhész Amanda, Müller Bálint, 

Wágner Bettina, Majorosi Márió

Támogatók: 

ALTRAD Limex  Kft., 
Dél Takarék, Ferro Electronics, 
Z Elektronika Kft., Abai Sándor,
Pécsi Sörfõzde, Fülöp Fémipari Kft.,
Tavasz Vendéglõ, Régió Játék
Pécs, UN-IT COLOR Kft.,
Hosszúhetény Fejlõdéséért 
Alapítvány, 100 Ft-os bolt,

Almalomb,  Duna-Dráva Nemzeti
Park, FÁV Kft., Ferling Kft.,
Gáborné Bokács Andrea,

Garamváriné Csanálosi Andrea,
Gruber József , Gyõrfy Éva, 
Hetényi Harmat Szódaüzem, 
Hetényker Bt., Hosszú Kávé, 

Ildula - Gajdócsiné Varga Ildikó,
Joe bácsi boltja, Óbert Gábor,
Picnic élelmiszerbolt, Ruff Nóra,

Schunk pincészet, Szabó
pincészet, Takácsné Hegedûs

Erika, Tíber Mihály, Vendula Kft., 



Egy szójátékot lefordítani elég
lehetetlen dolog, fõleg, ha többféle jelen-
tést is hordoznak a szavak. A jam, egyrészt
a jam session öröm-zenélés kifejezésbõl
jön, másrészt ugye lekvárt is jelent. A
splash, annyit tesz: csobbanj bele!, de
fröccsöt is jelent, illetve minden szódás
italt (eredetileg whisky szódával) .

Egy szó, mint száz, ennek az egyre
népszerûbb, új hetényi rendezvénynek
igen találó elnevezést adott Bodor Gábor,
az estébe nyúló zenés délutánok fõ
szervezõje. Három is volt már a mozi
udvarán, illetve az esõ miatt bent a mozi-
ban (ami meglepõen jó akusztikájú terem-
nek bizonyult). Az elsõt tavaly még a Ta-
licskaolimpiához kapcsolódva Talics-
kofonnak nevezték, de szeptemberre már
Jam and Splash lett. Gábor, aki maga is
gitáros, a jó zenéért, felesége Judit, pedig
a hangulatteremtés más kellékeiért, a
lekváros, ill. zsíros kenyerekért és a fröcs-

csökért felel. A technikát szintén a barátok
adják össze.
– A rendezvény ingyenes és az is marad,
ameddig én szervezem – mondja Gábor. –
Hetényi, pécsi, de más zenész barátaim,
ismerõseim azért jönnek, hogy együtt
muzsikáljunk. A legkülönbözõbb formá-
ciók állnak fel,  mini koncerteket adnak  a
közönség örömére, mely végül közös
zenélésbe torkollik. A lényeg, hogy telje-
sen mûfaj és életkor független a részvétel. 

Jó példa erre a legutóbbi, június 9-ei –
nevezzük koncertnek. Elsõként Csepettó
gitározott, másképp tervezte, de eljöttek
zenekarának tagjai is, így végül velük
lépett színpadra, Erdei Boglárka fuvolán
klasszikus darabokat adott elõ Bosnyák
Málna zongora kíséretével, majd Kóczi-
ány Tibor pécsi gitáros virtuóz free jazz-t
játszott. Itt volt a szintén pécsi Kentucky
Harmony zenekar, a Tarnai Acoustic Pro-
jekt. Nem hiányozhatott Mühl Berci rap-

pelése sem, a Kási Formáció – Kásádácz
József ezúttal fiával és más fiatalokkal
metal zenét hozott, a szervezõ egyik ked-
venc saját formációja, a Joyfull Nois a 70-
es, 80-as évek jazz-rock klasszikusait
idézte. A záró örömzenélés során sok más
dal mellett, Kiss Barna, a Blues Garden
egyik frontembere Jimmy Hendrix Hey
Joe c. számát dolgozta fel, Mühl Berci
közremûködésével. Szekeres Péter egy
angol barátjával, J.J. Cale dalokat (blues-
country) játszott. Talán nem maradt ki
senki a felsorolásból, de tényleg nem ez a
fontos, hanem az együtt zenélés, a közös
zenei élmény... 

A következõ Jam&Splash (https:
//www.facebook.com/jamandsplash/)
zenésztalálkozó és  minifesztivál augusz-
tus 25-én lesz a hosszúhetényi mozi
udvarán.

Müller Zsuzsanna
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Reményt hoztál
Gondolatok Csomor Henriett hosszúhetényi alkotó könyvbemutatójáról

Falunk szülötte. Itt él közöttünk.
Gyakran láthatjuk, amint elektromos mo-
pedjével (õ motornak hívja), "végig-
száguld" a község utcáin bukósisakban. 
Megszületése pillanatától aggódó, gondos-
kodó családja, különösen édesanyja oltal-
mára szorul. 

A Petõ Intézettõl kisiskolás korában
került a helyi iskolához. A sors kegyel-
mébõl szimbiózisban tölthettem vele a
magyarórákat, követhettem nyiladozó ér-
telmének felvillanásait. Hamarosan kide-
rült, hogy a mindig mosolygó lányka élet-
revaló, kreatív energia bomba. Teste nehe-
zen koordinálható, amely gátat szab a moz-

gásban, de szelleme szárnyaló, memóriája
kiváló, akaratereje sziklaszilárd. Le is
érettségizett kemény akarással, mindent
felülmúló szorgalommal. Munkája is akadt
egyre fejlõdõ informatikai ismereteinek
köszönhetõen.

Amikor e sorokat írom, éppen túl
vagyunk a könyvtárban lezajlott könyvbe-
mutatóján, amelyen a REMÉNYT
HOZTÁL címû novellás kötetét ismerhet-
tük meg. Immár a hatodik könyve ez, de az
elsõ, melyet nyomtatásban kézbe is vehet-
tük. Fõként novellákat tartalmaz, de jól
kiegészítik tartalmát az itt olvasható
szabadversei is.

Írói munkásságát versekkel kezdte,
aztán váltott prózára. Õ mondja: "Gyer-
mekkorom óta, de hosszú ideig csak a saját
örömömre, az íróasztalomnak írogattam.
Manapság már különbözõ közösségi olda-
lakon is megjelenek.......  Sok éven át csak
verseket írtam, mert azt hittem, hogy a
versek gyorsabban készen lesznek. Mosta-
nában már kételkedem ebben."

Mozgása korlátozza szabadság igé-
nyét, de ezzel együtt kiváló megfigyelõvé
válik. Érzelemvilága elszakíthatatlanul
köti családjához, különösen édesanyjához.
Egyedi látásmódja nagyító alá helyezi a
környezõ természetet, fákat, virágokat,
rajongással beszél a környezõ erdõkrõl,
mint néhai erdész nagyapjának érzelmi
hagyatékáról. Szemléltetõen beszéli el
részvételét a szõlõmunkákban. Korosztá-
lyával ellentétben jól ismeri a falusi élet
olykor nem könnyen elvégezhetõ fela-
datait. Ahogy kutyájáról, a háziállatokról
beszél, felvillantja remek humorérzékét.
Mindez a könyvbemutató estéjén is meg-
csillant, és az érdeklõdve figyelõ hall-
gatóság együtt kacagott a szerzõvel.

Huszonöt novellát, verset tartalmaz a
kötet, amelyet végigolvasva elénk tárul
CSOMOR HENRIETT különös életének
sok-sok emlékezetes eseménye, érzelem-
világa, az akaraterõ példás jelenléte a
tehetség kibontakoztatásában. Forgassák
figyelemmel a Reményt hoztál, majd a
hamarosan megjelenõ Emlékek viharában
címû köteteket. Közelebb kerülhetünk a
nem mindennapi HENIHEZ.

Nádor Rudolfné

Jam and Splash
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Kettõs jubileum
Huszonöt éves a Daloskör, tizenöt a Pévönye

Kettõs ünnepet ült az iskola zsúfolásig
megtelt aulájában két mûvészeti csopor-
tunk május 12-én.

Kaszás János 1993-ban gyûjtötte maga
köré az énekelni szeretõ hetényieket, így
alakult meg a Hosszúhetényi Daloskör. A
mûsorszámok összeállításában dr. Várnai
Ferenc nyújtott segítséget. Számos rangos
elismerés, két CD felvétel és jó hangulatú
fellépések fémjelzik az elmúlt 25 évet. A
Daloskör állandó szereplõje a bányásznapi
rendezvényeknek, a március 15-ei községi
ünnepélyeknek és a trianoni megem-
lékezéseknek. Lelkesedésük és dalos ked-
vük töretlen. 

A Daloskör kistestvére a Pévönye
együttes. 2001-ben Várnai tanár úr
rádiófelvételhez kérte a hetényi gyerekek
közremûködését. Az iskola legjobb hangú
kislányai örömmel tettek eleget a felkérés-
nek. A következõ évben, amikor elõször
rendeztek csoportos népdaléneklési ver-
senyt, már együttesként arattak sikert. Az
elmúlt tizenöt évben, több, mint negyve-
nen énekeltek közöttük.

A jubileumi mûsor a két amatõr mûvé-
szeti csoport közös éneklésével kezdõdött,
majd a köszöntõ után a Daloskör jubileumi
összeállításával folytatódott, Két népdal-
csokrot követõen Füzi Gyula szólóban is
énekelt, majd hetényi virágos népdalokat
adott elõ a csoport. 

Dr. Csörnyei László polgármester az
önkormányzat, Papp János igazgató pedig
az intézmény nevében virággal, ajándékkal
és a csoportok egy-egy szabadidõs prog-

ramját finanszírozó utalvánnyal köszönte
meg az együttesek és vezetõjük Detrich
Pálné felbecsülhetetlen értékû, kulturális
tevékenységét. A Népi Együttes, elismerõ
oklevéllel gratulált a hagyományápolásban
együttmûködõ csoportoknak. 

A mûsor második felében, átvezetés-
ként, Kruzsely Pálma szólója következett,

majd a Pévönyések léptek a közönség elé
különbözõ formációkban. Ezek a kislá-
nyok méltó követõi a már huszonéves
alapító tagoknak és az azóta éneklõ gene-
rációknak. A mûsor záró produkciói elõtt  a
Daloskör és a Pévönye  együttes tagjai vi-

rággal köszönték meg mindazok munkáját,
akik  az évek során segítették õket. 

Dr. Várnai Ferenc is gratulált a cso-
portoknak és elmondta, hogy milyen
büszke a hetényiekre, akik ily nagyszerû
dolgot mûvelnek saját településük javára.
A mûsor befejezéseként újra együtt énekelt
a két jubiláló együttes, majd a közönséget 

is bevonva elénekelték a  "Zengõ alatt"
dallamára a hetényi indulót.

Az est az iskola éttermében svédaszta-
los vacsorával folytatódott, s – milyen
furcsa! – közös éneklésekkel, mulatozással
zárult.                                        M. Zs.
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Német testvértelepülésünk, Alfdorf 25
fõs delegációja tett látogatást falunkban,
Michael Segan polgármester, és az alfdorfi
képviselõ-testület néhány tagja, valamint
korábbi vendéglátóink részvételével. 

A látogatás programjának középpont-
jában a magyarországi német kisebbség
kultúrája állt. A németeket megérkezésük-
kor a tánccsoport fogadta sváb táncokkal,
majd Kruzsely Pálma énekelt német nép-
dalokat, Keszler Vivien német dallamokat
játszott trombitán vendégek nagy örömére.
Ezután dr. Csörnyei László polgármester
köszöntötte a delegáció tagjait. 

A csoport másnap Máriagyûdre látoga-
tott, majd megtekintette a siklósi várat és a
villányi Bock pincészetet.
A vendégek vasárnap reggel látogatást tet-
tek a Német Önkormányzat újonnan
elkészült klubházában, ahol finom rétessel
vendégelték meg õket. Megtekintették a
berendezett tájszobát, majd aláírásukkal
megerõsítették az alfdorfi önkormányzat
és a Hosszúhetényi Német Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttmûködési
szerzõdést, melynek célja egy diákcsere-
program támogatása. 

Vendégeink ezután Geresdlakra láto-
gattak, ahol a helyi németség kiállításait
nézték meg, majd a pécsváradi várral
ismerkedtek meg. Este pedig a Szabó
pincészet borait kóstolhatták zeneszó
kíséretében.

Német vendégeink megállapították,
hogy itt, Magyarországon úgy óvják és
ápolják a német kulturális örökséget, hogy
az követendõ példa lehet a németországi
németek számára is.  

Folkmann Judit

Alfdorfi barátaink Hosszúhetényben

Május végén, két napos kirándulásra
indult az Olvasókör Hódmezõvásárhelyre.
Minden évben teszünk kirándulásokat, de
csak a környék falvaiban, eddig Szekszárd
volt a legtávolabbi úticélunk.

Annak, hogy most a Tiszán is túlra uta-
zott 15 fõs kis csoportunk, a hódmezõ-
vásárhelyi Csúcsi Olvasókör szíves
meghívása volt az oka. Õk tavaly szüretkor
jártak nálunk, három napot is eltöltve
vidékünkön, mi most megelégedtünk a
tulajdonképpeni egy nappal az õ városuk-
ban, s az egy éjszakával mártélyi szállá-
sunkon. Kevés volt az idõ, de vendéglátó-
inknak köszönhetõen nagyon sok mindent
láttunk Hódmezõvásárhely nevezetességei-
bõl. Sikerült bejutnunk a városi könyvtár-
ba, ahol megnéztük a Németh László
vásárhelyi éveinek emlékét õrzõ kiállítást,
fotókon láthattuk azokat az embereket,
akikrõl leghíresebb regénye, az Égetõ
Eszter alakjait mintázta. Különleges
élmény volt a város 1945 és 1990 közötti
idõszakát bemutató Emlékpont modern
múzeuma, majd Ambrus Sándor belvárosi
fazekasházában csodálhattuk meg a vásár-
helyi kerámiákat. Másnap vissza is tértünk
mûhelyébe, hogy hazahozzunk néhány
szép darabot munkáiból. 

Mártélyon, a holt Tisza partján, lovas
kocsi várt minket egy kis sétakocsikázásra
az üdülõtelepen. Este pedig újra bent a
városban, pontosabban Csúcs város-
részben, vendéglátóink zenés-táncos va-

csoraestjére voltunk hivatalosak. Az
Olvasókör náluk kicsit mást jelent, mint
Hetényben, székházukban tulajdonképpen
majdnem úgy mûködnek, mint egy mûve-
lõdési ház, vagy 130 tagot számlálva, s a
legkülönbözõbb programokat szervezve.
Ezen az estén adtuk át ajándékunkat –
Takács Dezsõ püspökszentlászlói kastélyt
ábrázoló színes rézkarcát – vezetõjüknek,
Kis Imréné Erzsikének, aki az asztaloknál
mindenkinek meg is mutatta. 

A másnap délelõtt újra városnézéssel
telt, jártunk a városháza nagytermében, a 

zsinagógában, a kávéház báltermében, a
Tornyai Múzeumban, s mindezt vezetõvel
és belépõk nélkül láthattuk. Hódmezõ-
vásárhelyi új ismerõseink minden téren
kitettek magukért, reggel és délben is
terített asztal várt minket házukban, na-
gyon kedvezményesen s õszinte vendég-
szeretettel kísérve.   

Hazafelé Szegeden megnéztük még a
Móra Múzeum kiállításait, és elmerültünk
kicsit az éppen zajló hídi vásár for-
gatagában.               Müller Zsuzsanna 

Fotó: Dubniczky Rita          

Hódmezővásárhelyen jártunk



Kis csoportjukat megelõzte egy jóval
nagyobb társaság a tájház-túra negyven fõs
csapata, akik a régi útvonalon a Mária-kép
felé tértek, s az arborétumon át érkeztek a
szabadtéri mise színpadához. A misét –
melyen rendkívül sokan járultak a szent
áldozáshoz –, Antal Géza apát úr celebrál-
ta, a Szent László Kórus elektromos
orgonán kísért szép énekekkel szolgált.

László király bronz szobránál Bózsing
György rendõr alezredes, a Baranya
Megyei Rendõr-fõkapitányság Határ-
rendészeti Szolgálatának vezetõje eleve-
nítette fel a lovagkirály életét, s köszönetet
mondott községünknek, hogy minden
évben megemlékezik a határõrség védõ-
szentjérõl. A koszorúk elhelyezése után az
ünneplõk a forrás elõtti térre vonultak, itt
állították fel ugyanis a fekete gránit

emlékkövet, melyet a régi lakók és azok
leszármazottai Hosszúhetény Önkor-
mányzata valamint a Mecsek Egyesület
támogatásával készíttetett. A kövön a
porták térképének rajza, s az 1900-1982
között itt lakott családok valamint a
faluban szolgálatot teljesített lelkipász-
torok nevei állnak.  

A himnusz eléneklését követõen
Reisch Dezsõ köszöntõje hangzott el ma-
gyarul és német nyelven, majd dr.
Csörnyei László polgármester méltatta az
ilyen hagyományõrzõ, közösséget teremtõ
találkozók jelentõségét. Hoppál Péter –
Nagyváradról, Szent László király nyug-
helyérõl érkezve –, beszédében kulturális
identitásunk megõrzésérõl, a valahová tar-
tozás élményének jelentõségérõl szólt.
Miután a lepel lehullt a kõrõl az apát úr is 

megáldotta az emlékmûvet, Püspök-
szentlászló egykori és mai lakóit. Az
elszármazottak egy-egy mécsest gyújtottak
azok emlékére, akik már nem lehettek itt
ezen a szép ünnepen. 

A plébánia udvarán felállított sátrak
alatt jó ebéd és estig tartó kulturális mûsor
várta a közönséget. Népi együttesünk
fiataljai német dalokat és táncokat adtak
elõ, majd a vasasi Berze Nagy János Nép-
dalkör mulatós magyar nótákat, a véméndi
asszonyok német dalokat énekeltek. Õket
követte a komlói Bányászszív dalos csapat,
majd két sváb zenét játszó együttes a
Bayer Kleiners és a himesházi Millich Trió
muzsikált.    

Végignézve a padsorokon láthattuk,
hogy a kicsi falu mai és egykori lakói jókat
beszélgetnek egymással a sütemények és
sörös, boros poharak fölött.            M. Zs.
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Búcsú Püspökszentlászlón
A falu egykori lakóinak emlékkövét avatták fel az elszármazottak
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OVIS HÍREK -  OVIS HÍREKOVIS HÍREK -  OVIS HÍREK

A Táltos csoport tagjai az idei évzárón  felcsaptak kalóznak.
Erzsébet királynõ /1533-1603/ felszólítására, kalózlevéllel bün-
tetlenül "fosztogatták" az inkáktól és az aztékoktól elrabolt kin-
csektõl roskadozó, spanyol hajókat. Kis kalózaink rémisztõ
versekkel, énekekkel "félemlítették" meg a hajósokat.  A
gyerekek Bédában szálltak vízre a félelmet keltõ fekete zászlóval.

A Szivárvány csoportos gyerekek vásári forgataggal zárták
be az elmúlt nevelési évet. Nagyok, és kicsik árusíthatták,
vásárolhatták a portékákat (lovat, almát, libát, túrót, perecet, diót,
madzagot). Népi gyermekjátékokkal, mondókákkal, kikiáltókkal,
népdalokkal tették vidámmá, változatossá e szép délutánt. A
vásárba ellátogattak a Brémai muzsikusok is, akik eljátszották
meséjüket. A délután végére már csak néhány portékánk maradt,
egészen pontosan kilenc. Tõlük is meg kellett válnunk: 3-4 évnyi
közösen eltöltött idõ után kilenc Szivárványos kisgyermek kezdi
meg szeptemberben, az iskola forgatagában, tanulmányait.
Igyekeztünk megtölteni tarisznyájukat kincsekkel, mesékkel,
ismeretekkel, és sok-sok szeretettel. 

A Pillangó csoport május 31-én engedte útjára 12 kis pil-
langóját és egyúttal lezárták a 2017-18-as nevelési évet.
Janikovszky Éva szellemiségéhez hûen, viccesen, vidáman,
olykor szívhez szólóan játszották el a szülõk és gyermekeik min-
dennapjait, majd közösen búcsúztak a nagycsoportosoktól. 
"Minden felnõtt volt egyszer gyerek, s felnõ majd az új gyerek-
sereg.Többet, jobbat törõdjetek velünk, mert eljön majd a nap,
amikor mi is felnövünk. Ha nem neveltek jól, akkor majd rossz-
abbak leszünk."

Napraforgó csoportunk idén 4. alkalommal töltötte a köves-
tetõi Natur Hotelban a ballagó-évzáró ünnepséget Családi Nap
keretében.  16 családunk 78 fõnyi napraforgósa kerekedett fel,
hogy együtt töltsön egy egész napot.  Délelõtt "az összetartozás
jegyében" ünnepeltünk, "mert együtt lenni jó, a Világ ilyenkor
szivárványszínû, az Ég felhõtlen és Odabenn kisüt a Nap..." Hat
kisóvodást indítottunk útra a már jól ismert Napraforgók
Világából a Nagyvilágba, iskolába. Ezután meglepetések sora
következett: a gyerekek a szivárványszínû labda-birodalomban
játszhattak, az erdõ szélen hosszasan bicikliztek, és az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület jóvoltából a tûzoltó autóval ismerkedhettek.
Ebéd után megünnepeltük a nyári születésnaposokat közös ének-
szóval családiasan. Újabb meglepetésként az idei elsõ osztá-
lyosok és családjaik érkeztek hozzánk "vissza" vendégségbe a
délutáni közös kirándulásra. A kilátóról szappanbuborékot fújva
köszöntünk el a ballagóktól.

A Katica csoport évzáró ünnepére május 30-án került sor,
melynek keretében öt gyerek búcsúzott a társaitól. A "nagyok"
búcsúajándékként felejthetetlen élményt hagytak hátra, elõadták
A kiskakas gyémánt félkrajcárját, Tarbay Ede szövege alapján.  A
közös játékban részt vett a csoport minden tagja, volt, aki a vizet
terelgette, vagy a tüzet élesztgette, esetleg darázsként csípte, amit
csípni kellett, vagy a közönség soraiból figyelt támogató pillantá-
sokkal, azonban mindannyian hasonlítottunk abban, hogy
élveztük a játékot és ajándékként éltük meg a napot.

A Napocska csoport évzárója során a messzi Erdélybe utaz-
tunk. Felcsíki gyermekjátékokkal és táncokkal színesítve
elevenedett meg az Arany szõrû bárány meséje. Az évzáró után a
pusztabányai réten folytattuk tovább az ünneplést. Vidám
játékkal, közös fõzéssel, szalonnasütéssel, apuka-gyermek
focimeccsel búcsúztattuk a két iskolába menõ gyermekünket. 

Ebben az évben a gyermekhét programjait a Szivárvány cso-
port szervezte június elsõ hetében. Az elõkészületek már elõzõ
szombaton elkezdõdtek, amikor az óvó nénik felfestették a színes
tulipánokat és korongokat az óvoda járdáira. Ezek segítségével a
gyermekek játékosan elsajátíthatják a néptáncos lépéseket "Így
tedd rá" pedagógiánknak köszönhetõen. Elsõ nap felavattuk a
tulipánokat egy közös táncház keretében, majd mindenki kapott
gyermeknapi meglepetés fagylaltot. 

Második nap újrahasznosítható anyagokból a gyerekekkel
közösen játékokat készítettünk. A szelektív hulladékokat a csalá-
dokkal közösen gyûjtöttük. Doboz várat festettünk, re-textilbõl
ékszerek és pókháló készült, újságpapírból hajtogattunk,
ezenkívül volt kupak horgászat, kupak memória és mandala, még
tejes üveg bowling is. Óvodásaink megtapasztalhatták, hogy a
hulladékból is milyen jó, új játékok születhetnek. Ezeket a
következõ nap ki is próbálhatták. A negyedik napon a Mancs
Rancs állatvédõ egyesület tartott bemutatót és állatsimogatót
kisgyermekeink számára. Volt itt kis kutya és nagy kutya, kecs-
kék, póniló, alpakka, kismalac és egy coati ormányos medve is. A
gyerekeknek nagy élményt jelentett, hogy testközelbõl megfi-
gyelhették és megsimogathatták a szelíd állatokat. A gyermekhét
a Márkus Színház Égig érõ fa címû elõadásával zárult. Tartalmas,
izgalmas és élményekben gazdag, vidám hét volt mindenki
számára. 

Szeretnénk köszönetet mondani a Szülõi Szervezetnek a szín-
ház, Kovács Krisztiánnak a Mancs Rancs anyagi támogatásáért,
valamint a szülõknek az év során nyújtott segítségükért.

Három dolgozónkat búcsúztattuk el június 15-én, Strung
Nándornét, Reinhardt Attilánét és Molnár Tibornét, akik nyugdíj-
ba vonulnak.  Cz.L.E.



Természettudományi  versenyeredmények
A"Madarak és fák napja" verseny országos fordulóján

iskolánkat  a Jánosi Emõke, Bodó Bendegúz és Nyisztor Álmos
alkotta csapat képviselte. 2. helyezést értek el. 
Felkészítõ: Bodó János

A Curie kémia verseny országos fordulóján május 12-én
Szolnokon Bodó Bendegúz 4. helyezést ért el. 
Felkészítõ tanár: Tuba Lajosné

A megyei Hevesy György kémia versenyen Bodó Bendegúz
2. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Tuba Lajosné

Iskolánkat négy csapat képviselte az országos Medve
Szabadtéri Matekverseny pécsi fordulóján. Medvebocs
kategóriában Csapó Ramóna, Hajdu Karsa és Kaáli-Nagy Hunor
5-6. osztályos tanulók ezüst fokozatot értek el. Kismedve
kategóriában Molnár Ádám, Bálint Zsigmond és Stolcz Norbert 7.
osztályos tanulók 29., Kozmáry Kamilla, Kaáli-Nagy Villõ és
Piffkó Julianna a 30. helyen végeztek, arany fokozatot értek el.
Idén a nagy meleg tette próbára a gyerekeket. 
Kísérõtanár : Pappné Pintér Ilona
Gratulálunk a diákoknak a kiváló teljesítményekhez!
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Hasznosanyag gyûjtés
Az idei tavaszi papírgyûjtésünkön 5700 kg papírt, 820 kg

mûanyag kupakot és 100 kg aluminium dobozt gyûjtöttek a tanu-
lók. 62.250. Ft-ot kaptunk érte.
Köszönjük minden tanulónak a lelkes részvételt, s reméljük a

következõ papírgyûjtés is ilyen jól fog sikerülni!
Jó pihenést és nyarat kívánok mindenkinek!

Schätl Antalné

Tanuljunk verseket ! 2018
Három év szünet után, május 18-án ismét a versmondásé volt

a fõszerep a Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI aulájában. A
megmérettetésen mintegy negyven induló vett részt, akik már a
tanév során nyolc vers megtanulásával bizonyították
elkötelezettségüket a költészet iránt. Nem akármilyen versekrõl
volt szó, hiszen a tananyag része nem képezhette a memoriterek
körét. Ebbõl a csokorból egy mûvet adtak elõ péntek délután a
három korcsoport képviselõi. 
A dr. Martyn Gizella alapítványi elnök által delegált zsûri nehéz
helyzetben volt, hiszen a produkciók színvonala sokszor nagyon
közel volt egymáshoz, kis különbségek döntöttek a helyezésekrõl
és a különdíjakról. Érdemes volt készülni a diákoknak, hiszen az
elsõ helyezett 5, a második 4, a harmadik pedig 3 ezer forinttal
lett gazdagabb, az élményeken kívül. Az iskola legtöbb pedagó-
gusát és a tanulók nagy részét megmozgató eseményen a
szervezõk jól vizsgáztak, iskolánk igazgatójától Radó Zoltánnétól
pedig minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy valóban a
költészet ünnepévé váljon ez a májusi délután. 
Köszönet a felkészítõ nevelõknek a lelkiismeretes munkáért!
Eredmények:
1-2-3. osztály: I. Kaáli-Nagy Koppány, II. Ágotai Gréta, III. Boj-
tos Lili, Különdíj: Nagy Péter, Horváth Panka, Tolnai Liza
4-5-6. osztály: I. Katona Ildikó, II. Csapó Emese Ramóna, III.
Móring Patrícia, Különdíj: Deák Emma, Winkler Dóra, Sásdi
Benjámin Péter
7-8. osztály I. Jánosi Emõke, II. Siker András, III. Bartalovics
Zsófia, Különdíj: Kaposi Lili 

Bereczki Lajos a verseny szervezõje

Második helyezés 
az anyanyelvi versenyen

A Köztársaság Téri Általános Iskola az idei tanévben is
meghirdette anyanyelvi versenyét az 5. és 6. osztályosoknak, ahol
a gyerekek a helyesírásukat, szókincsüket és nyelvi talá-
lékonyságukat tehették próbára. A megmérettetésen 170
versenyzõ vett részt a pécsi és városkörnyéki 15 általános
iskolából. Hosszúheténybõl 13 tanuló indult az egész éves
versenyen, és közülük a levelezõs fordulók után 3-an jutottak a
májusi döntõbe a legjobb 30 közé. A döntõben a következõ
egyéni eredmények születtek: Varga Bertalan a 2., Tóth-Bocz
Zsófia a 8., Ember Lola pedig a 12. helyezést érte el. Varga Berta-
lan kiváló teljesítményéért könyvjutalomban részesült. A hetényi
diákok csapatversenyben a 2. helyen végeztek. Felkészítõ
tanárok: Barbalics Beáta és Vérné dr. Zabundia Rózsa.

B.B.

Színjátszóink sikere Mohácson

Május 12-én ismét részt vett az általános iskolánk felsõ
tagozatos diákjaiból álló Zengõ-Bongó Színjátszó Kör a XVI.
Regionális Színjátszó találkozón az "Itt nincs senki" címû darab-
bal. Barbalics Beáta tanárnõ növendékei a mohácsi minõsítõ
versenyen ismét a legmagasabb, vagyis arany minõsítést kaptak.
A saját ötleten alapuló, a diákok életének egy fontos részét bemu-
tató – az internet és a mobiltelefon világába kalauzoló –, a
gyerekek szemszögébõl azt bemutató görbe tükör igazi színfolt
volt, a több mint húsz produkciót felsorakoztató mezõnyben.

A társulat a fiatalok életét uraló virtuális világ látszólagos
pezsgése mögött meghúzódó ürességet és magányt ábrázolta
meglehetõs szarkazmussal, amely a zsûri és a közönség egyöntetû
tetszésével találkozott. Nem csak az elõadás, hanem a szereplõk
egy része is díjat kapott, Katona Ildikó, Pál Marót és Paul Sven
egyéni alakítását oklevéllel jutalmazta a zsûri, csakúgy, mint a
rendezõ Barbalics Beáta munkáját.
Szereplõk: Bogáthy Alex, Fehér Rebeka, Katona Ildikó, Kiss
Dániel, Lieber Damján, Nyisztor Zselyke, Pál Marót, Paul Sven,
Puxler Flóra, Sásdi Benjámin, Takács Judit, Winkler Dóra,
Závoczky Eszter 
A gyerekek ötletei alapján írta és rendezte: Barbalics Beáta

Bereczki Lajos
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Iskolánk hetedik évfolyamos tan-
ulói idén is pályáztak a Határtalanul
program keretében meghirdetett osz-
tálykirándulásra. A sikeres pályázatot
követõen tanulóink három felejthetet-
len napot tölthettek Nyugat-Felvi-
déken, ahol is a történelmi emlékhe-
lyek, várak voltak az elsõdleges cél. 

Utazásunk elsõ állomása Dévény volt, ahol megtekintettük a
várat. Kitûnõ honismereti vezetõnk segítségével sok érdekes dol-
got tudtunk meg a nyugat-felvidéki várakról, melyeknek komoly
szerepük volt Magyarország területi épségének védelmében.
Majd Pozsony következett, ahol rendhagyó történelem óra
keretében megismertük a Magyar Királyság koronázási székhe-
lyének történetét. Az óvárosban tett sétával fejeztük be a napot. 

A második napot a hidaskürti alapiskolában kezdtük, ahol
szívélyes fogadtatás után kötetlen beszélgetés, zenélés volt a prog-
ram. Ezután felfedezõ sétát tettünk a Csák nemzetség birtokán
álló 13.-14. századi vár romjainál. Innen indultunk a nyitrai
püspökvárhoz. A Szent Emmerám Székesegyház a legrégebbi
egyházmegyei templom a Felvidéken. Érdekessége, hogy
történelmileg és építészetileg is három templomból áll és a nyitrai
várkomplexum része. 

Ezt a napot a völgybeli Gímes település felett magasodó
középkori vár nagy kiterjedésû maradványainak megtekintése
zárta. 

Kirándulásunk utolsó állomásai igazi gyöngyszemek voltak:
Körmöcbánya, Selmecbánya és Léva vára. Azonkívül, hogy meg-
néztük Körmöcbányán a várost, meglátogattuk a páratlan

gyûjteménnyel rendelkezõ Érmék és Pénzérmék Múzeumát is. 
Az UNESCO Világörökség részét képezõ Selmecbánya
városközpontja káprázatos, mindenkit lenyûgözött. Itt felkerestük
és megkoszorúztuk  Petõfi Sándor emléktábláját. 

Végül Léva vára, a Barsi Múzeum zárta a programot. A vár a
bányavárosok felé vezetõ kereskedelmi utak fontos elõretolt
bástyája volt évszázadokon keresztül. 

Tanulmányi kirándulásunk során a tanulók életre szóló
élményekkel, ismeretekkel lettek gazdagabbak, azáltal, hogy
meglátogatták ezeket a kiemelkedõ történelmi múltra visszatekin-
tõ városokat, melyek egyetemes jelentõséggel bírnak hazánk
iparának, kultúrájának és polgárosodásának fejlõdése tekin-
tetében. Iskolánkban fotókiállítást rendezünk a látottakról. 

Szelle Erzsébet, Varga Krisztina

Százhuszonöt zenész és 50 képzõs növendék kapta meg
bizonyítványát a Hosszúhetényi Alapfokú Mûvészeti Iskola
idei tanévzáróján. Ennyien bizonyították ismét, hogy suliba
akkor is érdemes járni, ha arra nem is kötelez törvény. A tanárok
számára talán ez az egyik legnagyobb kihívás: felkelteni az
érdeklõdést és hosszú távon fenn is tartani olyasmi iránt, ami
bizony rengeteg munkát és kitartást követel. Hisz az ered-
mények nem jelentkeznek azonnal és fõleg nem jönnek köny-
nyen. Tudják ezt azok a szülõk is, akik gyermeküket zenei
képzésre íratták be, és fültanúi a választott hangszeren való elsõ
próbálkozásoknak. Annál nagyobb az öröm, amikor néhány év
múlva ugyanabból a hangszerbõl már komoly mûvek szólalnak
meg az ifjú zenésszé cseperedett növendék elõadásában.
Hasonló a helyzet a képzõmûvészeti ágon is: hosszú és
küzdelmes út vezet a kezdeti, olykor még esetleges próbálkozá-
soktól az igazán érett alkotásokig. 

***
Mûvészeti iskolánkban kilenc pedagógus irányítja ezen az

úton növendékeinket: Ádám Krisztina (furulya, fuvola), Bodor-
Szõke Szilvia (zongora), Bosnyák Málna (zongora, orgona),
Detrich Zsófia (szolfézs), Grosch Szilárd (grafika és festészet),
Keserû Árpád (furulya, trombita), Krajnik Szabolcs (grafika és
festészet), dr. Mericsné Rábai Katalin (hegedû), Wunderlich
Jánosné (zongora). 

***
A bizonyítvány megszerzése és a sikeres vizsgák mellett

tanulóink a különbözõ találkozókon, versenyeken is megméret-
tetik magukat. E tanévben például jó néhány ezüst minõsítést
szereztek növendékeink: Reinhardt Júlia a Sistrum Regionális
Hegedûversenyen, Sásdi Boglárka (fuvola) a keszthelyi

Helikoni Játékokon, Kaáli Nagy Villõ, Szõcs Bíborka, Ember
Lola a Komlón rendezett megyei Zongoratalálkozón. Villõ
szépen szerepelt a Tehetséges Zongoristák IX. Regionális
Találkozóján is. Felkészítõik: Ádám Krisztina, Bodor-Szõke
Szilvia, Bosnyák Málna, dr Mericsné Rábai Katalin.
Jellemzõ, hogy legtehetségesebb tanulóink más területen is
aktívak és rendszerint kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak. Így
több zeneiskolás tanuló szerepelt kimagaslóan az általános
iskola népdaléneklési versenyén. Egy kisebb csoport - Piffkó
Julianna, Kozmáry Kamilla, Reinhardt Júlia, Merics Orsolya -
pedig sikeresen nevezett a Maestro Solti Nemzetközi
Karmesterversenyhez kapcsolódó pályázatra, ahol különdíjat
nyert. Felkészítõjük: Detrich Zsófia. 

***
A képzõmûvészeti ágon kevésbé versenyeken, sokkal

inkább kiállításokon mérhetõ le a tanulók tudása. Az idei tárla-
ton is nagy sikerrel szerepeltek a növendékek alkotásai. A kiál-
lításnak külön rangot adott, hogy Deák Zsuzsanna, Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafikusmûvész
nyitotta meg. Tanárok: Grosch Szilárd és Krajnik Szabolcs.

***
Az említett eseményeken kívül még számos házi hang-

versenyen, és egyéb rendezvényen is jelen voltak
növendékeink. Mindebbõl talán az is látható, hogy mûvészeti
iskolánk fontos szerepet tölt be az iskola, és talán a tágabb
környezet, a falu életében is. A következõ tanévre beiratkozók
száma pedig azt mutatja, hogy inkább nõ, mint csökken az
érdeklõdés iskolánk iránt. Ez egyrészt megnyugtató, másrészt
új kihívást jelent számunkra, további fejlõdésre ösztönöz ben-
nünket.                                                         Grosch Szilárd

Szlovákiában jártunk…
Nyugat-Felvidéki vártúra a Határtalanul pályázat segítségével 

Az alapfokú mûvészeti iskola elmúlt tanéve 



Ballagó diákok: 8.a osztály: Császár Adrienn, Farkas Fanni,
Fodor Virág, Fürtös Imre, Grávics Bianka, Hang Benjamin,
Kovács Attila Márk, Merics Imre, Muzsek Levente, Nagy
Róbert, Nyisztor Álmos, Orbán Nikoletta, Pálinkás Ambrus
Dániel, Puxler Mátyás, Réder Ákos Róbert, Reisz Dominika

Laura, Siker András János, Szauer Laura, Sztojka Renátó.
Osztályfõnök: Folkmann Judit.  8.b osztály: Bacskay Balázs,
Bocz Botond, Csepeli Marcell, Deli Csaba, Garamvári Zsom-
bor, Kaposi Liliána, Kernya Szilveszter, Kretz Dominik,
Mihálovics Márk. Osztályfõnök: Gulyás Tamás

Június 16-án ballagtak az idei végzõsök. Az ünnepég hagyo-
mányosan egyben tanévzáró is. A hetedikesek hangulatos búcsúz-
tató mûsorát követõen a ballagók elköszöntek diáktársaiktól,
nevelõiktõl, majd átadták az iskolazászlót a hetedik osztály
képviselõinek. Szép hagyományt követve, a ballagók idén is
könyveket adományoztak az iskolai könyvtárnak.

Radó Zoltánné igazgatónõ idén is név szerint köszönt el mind
a 28 nyolcadikostól. Az évfolyamok legjobbjait elismerõ oklevél-
lel és könyvjutalommal díjazta a tantestület, melyet az ünnepsé-
gen vehettek át a tanulók. A társaik közül kiemelkedõ 8. osztályos
tanulók a tantestület döntése alapján kitüntetésekben részesültek.

Ifjúsági Nívódíjat kapott Nyisztor Álmos kimagasló tanul-
mányi munkájáért, szorgalmáért, versenyeken való eredményes
részvételéért és közösségi munkájáért.

Nevelõtestületi Dicséretben Garamvári Zsombor részesült
példamutató kötelességteljesítéséért, kiemelkedõ tanulmányi
eredményéért, magatartásáért és szorgalmáért.

Az iskola vezetõi egy szál virággal és oklevéllel köszönték
meg a nyolcadikos gyerekek szüleinek munkáját, akik az évek
során segítették az osztály és az iskola szabadidõs tevékenységét.

Az idei ballagás különlegessége volt, hogy szimbolikusan
Radó Zoltánné is elballagott. Több évtizedes pedagógusi,
intézményvezetõi munkáját, valamint a nemzetiségi önkor-
mányzat és a Német Klub élén végzett tevékenységét elismerve,
a képviselõ-testület nevében Hosszúhetény Díszpolgára címet
adott át számára dr. Csörnyei László polgármester. 

Miután az osztályok egyenként elköszöntek kedves igaz-
gatójuktól, ezúttal nem Radóné kíérte a nyolcadikosokat az
ünnepség végén, hanem õt kísérték korábbi igazgatói, Dallos
Nándorné és Gerencsér Lászlóné vissza az épületbe. 

P. J.  
Fotó:  Balázs László, Rákosa Ildikó

ZENGÕ 15

Nyisztor Álmos       Garamvári Zsombor

Hus z onk i l e n c en  b a l l a g t a k
A nyugdí jba vonuló Radó Zoltánné díszpolgári címet kapott
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Családi tragédia 
Hosszúhetényben, a Morolo utca folytatásában, zárt házukban
június 15-én 17 óra 40 perckor holtan találták az ott lakó 53 éves
nõt és 52 éves férfit. A helyszíni szemlén és az elsõdleges adatok
alapján a rendõrök azt feltételezik,  hogy a férfi és a nõ köl-
csönösen bántalmazták egymást, amely során a férfi halálosan
megsebesítette feleségét, majd  saját magával is végzett. Az eset
több nappal a holttestek felfedezése elõtt történt.

Elkészült a Hársas út aszfaltozása. Nagyon sok talaj-
kiegyenlítõ munkára volt szükség, amit mart aszfalttal vég-
zett el a kivitelezõ. Ez nagymértékben drágította az útépítést,
így a 240 m-es szakasz 10.247.000 Ft-ba került. Az út 1 méter
széles zúzott kõ padkát is kapott.                   Fotó: Pál Attila

Az országosan meghirdetett TeSzedd a Kéken! akcióhoz
kapcsolódva – melynek célja az országos kéktúra útvonalának
megtisztítása volt –, a Hosszúhetényi Turista Egyesület is szemét-
szedõ napot szervezett. Március 25-én 50 fõ jött el a takarításra.
Ezzel a létszámmal könnyedén teljesítettük a feladatunkat
Óbányától Köves-tetõig. Köves-tetõ után viszont olyan szemét-
telepekre bukkantunk, amelyek idõben és energiában is felülmúl-
tak minket. Ekkor eldöntöttük, hogy ennek a szakasznak a
takarítására még egy napot rászánunk. Április 9-ére (hétfõre) az
iskola igazgatónõje szabadnapot biztosított hat felsõs osztálynak,
így 118 gyerekkel és 20 felnõtt kísérõvel befejeztük a szemét-
szedésünket a Kéken. 

***
A HOTE az iskolával együtt, az elmúlt tanévben újra útjára

indította a Hetényi Hétpróbát! 
Mi is ez? Egy jó hangulatú tömegsport rendezvény, melyen

korosztálytól függetlenül minden tanuló részt vehetett és tel-
jesíteni is tudott! A kisebbeket szüleik is kísérhették a próbák
ideje alatt (túra-kerékpározás). 

Mibõl állt a 7próba? Tornatermi ügyességi és erõnléti felada-
tok, tavaszi kerékpár túra, õszi, téli és tavaszi túra, õszi és tavaszi
futás. A résztvevõk minden teljesítéssel egy-egy pontot szereztek,
és a pontok alapján, május 28-án ajándéksorsoláson vehettek
részt. Két kategóriában sorsoltunk, s az 1. kategória fõdíja egy
kerékpár volt, ami rendkívül lelkesítette a gyerekeket. Csak azok 

a tanulók vehettek részt a sorsoláson, akik legalább 5 próbát tel-
jesítettek, s mindenki annyi sorsjeggyel vett részt a sorsoláson,
amennyi próbát teljesített. 

A Hetényi 7próba 258 iskolás gyereket mozgatott meg az év
során. A kerékpárt  végül Bertus Kata Sára 2.a osztályos tanuló
nyerte, de sok értékes sporteszköz is gazdára talált. 
Jövõre mindkét akciót folytatni szeretnénk!       Takács Ferenc

Erdõtakarítás és hétpróba

–Író-olvasó találkozóval
ünnepelte az Olvasókör április-
ban a Költészet napját, hetét,
magát a mai magyar irodalmat.
Tánczos András pécsi költõ
volt a vendégük, aki saját be-
vallása szerint, ma már inkább
prózát ír, mint verseket. Több
írását felolvasva, jó hangulatú
beszélgetéssel telt az est a
könyvtárban.

–Deák Zsuzsanna grafi-
kusmûvésznek Vizuális szituá-
ciók címmel augusztus 3-án 17
órakor nyílik kiállítása a pécs-
váradi várban. A két hónapig
látható tárlatot Kováts Ferenc
orfûi grafikusmûvész nyitja meg.
Az esemény illeszkedik a vár
augusztusi ünnepi programjá-
ba, e nap estéjén Halász Judit
koncert követi a megnyitót.

Roma napot tartott május 1-jén a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat az iskolában. A kulturális rendezvény kora
délután a gyerekek kézmûves foglalkozásával vette kezdetét,
majd 14.30-kor köszöntõt mondott Bogdán Istvánné a helyi
RNÖ elnöke.  Ezt követõen a Chacherom Zenekar, a komlói
Fekete Láng Táncegyüttes (képünkön), a Limba Nostru és
a Kétújfalusi Hagyományõrzõ Együttes adott mûsort.
Öttõl közös vacsora zárta az ünnepet. A rendezvény az
Emberi Erõforrások Minisztériuma pályázati támogatásával
valósult meg.



TÁNC-SZÓK
Húsvét elõtt közös patkókalács sütést rendeztünk a

tájházban,  ahol több receptet is kipróbáltunk. Húsvét hétfõjén
fiaink sorra látogatták az együttes leányait.
Május 12-én, Komlón, a Baranyai  Gyermek Néptánc-

találkozón vett részt gyerekcsoportunk, ahol a saját hagy-
omány színvonalas bemutatásáért elismerõ oklevelet kaptak. 
Pünkösdkor a német közösségi ház avatóünnepségén német

táncokkal járultunk hozzá a hangulatos délutánhoz.
A Talicskaolimpián, június 2-án  Lázárné Szabó Emese

vezetésével gyerektáncosaink bemutatták a komlói találkozóra
készült összeállítást.

Június 8-án alfdorfi vendégeink elõtt szerepeltünk. Keszler
Vivien trombitált, Kruzsely Pálma német dalokat énekelt,
fiataljaink Heil Helmut: Szûri táncok címû összeállítását
mutatták be.

Június 9-én Hagyományaink vendégségben címmel ren-
dezett a Szentendrei Néprajzi Múzeum és a Muharay Szövet-
ség közös programot, melyre az országból 13 hagyományõrzõ
egyesület és 18 tájház kapott meghívást.
A színpadi bemutatkozás mellett az együttesek élõvé tettek

egy-egy portát, ahol különbözõ népi mesterségeket, ter-
mékeket, népi játékokat ismerhetett meg a látogató közönség.
(Ez utóbbi, talán a rossz idõnek köszönhetõen  sajnos nem sok
volt.) Radó Tihamér saját hímzésû bársonycipõkkel és mel-
lényekkel kápráztatta el az érdeklõdõket, Bergauerné Szabó
Gyöngyi fonással és hímzéssel, Pappné Pintér Ilona hajfonás-
sal, Kruzsely Cecil mozgásos játékokkal kötötte le az érdek-
lõdõ gyerekeket..
Június 19-én Gyõrben mutatta be a Nemzeti Táncegyüttes  a

Kiegyezés címû elmúlt évi sikerprodukciót. Ahogy az elõzõ
három alkalommal, a gyõri közönség elõtt is nagy élmény volt
számunkra együtt szerepelni a hivatásos együttes táncosaival. 
Június 23-án Nimsz Gerõ esküvõjén, 24-én a Püspök-

szentlászlóról Elszármazottak Találkozóján táncoltunk az
együttes képviseletében.rprodukciót. Ahogy az elõzõ három
alkalommal, a gyõri közönség elõtt is nagy élmény volt szá-
munkra együtt szerepelni a hivatásos együttes táncosaival. 
Júnis 23-án Nimsz Gergõ esküvõjén, 24-én a Püspök-

szentlászlóról Elszármazottak Találkozóján táncoltunk az
együttes képviseletében.
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Hazánkat képviselik

A Baranya Vadászkürt Együttes, melynek a hetényi Molnár
gyerekek is tagjai, május 26-án Albertirsán, Nemzeti Vadászkürt
Versenyen vett részt, ahol 855 ponttal arany minõsítést ért el.
Ezzel  az eredménnyel képviselhetik Magyarországot az Európa
Bajnokságon szeptemberben, Lõcsén.

A tájház háza tájaA tájház háza tája
Tájház túránk a Mecsek egyik legszebb részébe, a Meleg-

mányi völgybe vezetett május 13-án. A vadregényes kirándulást
30 túrakedvelõ járta végig a szép tavaszi idõben. 

Pünkösd hétfõn a Gyalogút Alapítvány pünkösdi játékokra és
kézmûveskedésre invitálta  a gyerekeket a tájház udvarára. A jó
hangulatú játékos vetélkedõk után sor került a pünkösdi király és
királyné választásra, majd színes, lobogó szalagokkal vonult a
menet a templomtérre, ahol kitáncolták a májusfát. 

Tájházunk is képviseltette magát a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban, június 9-én, a Hagyományaink vendégség-
ben címû nagyszabású rendezvényen. Ugyanazon a kisalföldi
portán rendezkedhettünk be, ahol népi együttesünk. A Tíber
házaspár almás készítményekkel, dióval, mézzel várta a kós-
tolókat, Szegleti Orsi szalmából varázsolt díszeket a gyerekekkel
és kísérõ szüleikkel. A rendezvényre olyan tájházakat is meghív-
tak, amelyek 2018-ban ünneplik kerek évfordulós fennállásukat.
Tájházunk 10 éves, s ebbõl az alkalomból a skanzen igazgatója
oklevéllel gratulált a tájháznak, Poór Gabriella táncosként és
tájház-vezetõként is részese volt a napnak. Az eseményhez kapc-
solt konferencián pedig elõadást tartott az elmúlt évek Kubinyi
pályázatainak eredményeirõl. 

Június 24-én a tájház túra Püspökszentlászlóra vezetett, csat-
lakozva a püspökszentlászlói búcsúhoz és az elszármazottak
baráti találkozójához. A túrára 37 fõvel indultunk.  Az avató
ünnepségek és mûsor után finom ebédre is meginvitáltak minket,
ezúttal is köszönjük a szervezõknek.  

Adományok: Amrein Jánosné egy csõszlány mellényt
adományozott, gyarapítva ezzel a tájház gyûjteményét. Kiss
Csaba tûzifát adományozott tájházunknak, segítve a kemence
mûködését. Köszönjük mindenkettõjüknek!                  P.G.

Falu- és tanyagondnoki továbbképzés

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete továbbképzést
szervez, melynek lebonyolításához Hosszúhetény segítségét kérte
az idei évben. A kérésnek eleget téve, a Kultúrház emeleti ter-
mében kaptunk helyet a júliusban kezdõdõ képzéssorozat lebo-
nyolítására. Ennek keretében a megyei falu- és tanyagondnokok
közül 18 kollégával, négy héten át (egy-egy alkalommal) veszünk
részt a hatékony kommunikációról szóló továbbképzésen.

Czentner György

Diabétesz évzáró
„Az egészséged megõrzése az egyik legjobb befektetés, semmi

mással nem érhetsz el ekkora hozamot."
Együtt élünk itt a faluban, összetartozunk. Különbözõek vagyunk,
de van bennünk egy közös pont, hogy mindannyian cukorbetegek
vagyunk.

A Diabétesz klub június 17-én, vasárnap tartotta nyári
évadzáró rendezvényét a mozi udvarán.
Vendégeink voltak dr. Csörnyei László polgármester, dr. Orbán
László jegyzõ, dr. Schunk Erzsébet szülész-nõgyógyász orvos,
Horváth Beatrix a 77 Elektronika Kft. szaktanácsadója. Sztanics
Balázs a Trüffel cukrászda tulajdonosa diabetikus termékekkel
mutatkozott be délutánunkon. 

Az ízletes, különleges ebédet Kardos Imréné Évi készítette
nekünk. 

Rendezvényünkön fellépett Keszler Vivien 5. osztályos tanuló
szóló trombita elõadással, utána a sásdi Levendula Klub énekkara
és a klubtagokból alakult Parketta Reccsentõk country táncbemu-
tatója  következett. Végül Erdélyi Tibor operett énekes borzon-
gatóan fantasztikus dalait hallhattuk.

Mindenkinek nagyon jó nyarat és jó pihenést kívánok!
Réfiné Hegyi Katalin
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PROGRAMOK
Június 30.

HOSSZÚHETÉNYBÕL  
ELSZÁRMAZOTTAK  

BARÁTI TALÁLKOZÓJA
9.30 Utcatábla avató ünnepség és Nemes János
emléktáblájának megkoszorúzása a Templom téren. 
A német közösségi ház és néprajzi gyûjtemény
(Kossuth u. 23.) megtekintése,  Lázár FerencnéAlma
a fájától c. fotókiállításának megtekintése
11.00 Regisztráció az iskolában
11.30 Közgyûlés 
13.00 Ebéd az iskola ebédlõjében - 
Aratónap
15.00  Megnyitó, vendégek fogadása a tájház udvarán
15.30 Lovaskocsis felvonulás az aratás helyszínére
(Verseny u. vége)
16.00 Aratási bemutató hagyományos eszközökkel
17.30 Kézi cséplési bemutató 
Kiegészítõ programok: falusi vendégfogadók asztala,
lepénysütés kemencében, ételkóstolás, kézmûves
foglalkozások és vásár, arató eszközök kiállítása
19.00 Táncház

Július 14.

MOSOLYRA FEL!
Települések közti vidám vetélkedõ

a Dombay-tónál
Napközben helyi fiatalok fellépése

(Bélafi Fanni, Katona Bálint, Mühl Berci)
Légvár, mászófal, arcfestés, játszósarok

gyerekeknek
A résztvevõk vadpörköltet kapnak

Este: Harold bál

Augusztus 4-5. 

Jegenyés János emléktúrák
az üvegesek útján 

Augusztus 4. Útvonal: Hosszúhetény - Pusztabánya -
Kisújbánya - Óbánya - Ötös uti kunyhó - Hárstetõ -

Püspökszentlászló - Hosszúhetény
Táv: 22 km 

Indulás: Pécsrõl a 9 -kor induló 
szekszárdi busszal

Heténybõl 09:30 Hosszú Kávétól
Augusztus 5. vasárnap Útvonal: Hosszúhetény - Antal

kép - Réka völgy - Ötös uti kunyhó - Óbánya -
Kisújbánya - Püspökszentlászló - Hosszúhetény

Táv: 25 km - Indulás Heténybõl 9:30 -kor a 
Hosszú Kávétól

Túravezetõ: Takács Ferenc (HOTE)
Telefonszám: 0620/8053405

Anyakönyv
Születtek:
Fehér Bernát május 10.
Vincellér Letícia május 11.
Szabó Lívia június 2.
Berczeli Nóra június 11.

Házasságot kötöttek:

Herbert Áron és Berényi Lilla Márta május 26.
Molnár Balázs és Tolentino Bento Da Silva Luísa június 1.
Fürtös János és Orsós Ilona június 4.

Elhunytak:

Mohácsi László (1932) május 19.
Orsós Jánosné sz. Kalányos Marietta (1954) június 7.
Schlégl Antalné sz. Papp Mária (1946) június 9.

Idõsek köszöntése

Höhn Györgyné, Szabó Istvánné és Szemmelroch Ferencné 80-
dik, Szászfai Lajosné 95-dik születésnapját ünnepelte az
elmúlt idõszakban. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
nekik!

Augusztus 11-12.
Országos kerékpár versenyek

Hosszúhetényben
11-én MTB verseny 22, 44 és 66 km-es távokon

12-én országúti  körverseny
Útvonal: Hosszúhetény Fõ utca-elkerülõ út

Mindkét napon a sportpályán a versenyközpontban csalá-
doknak, gyerekeknek szóló kiegészítõ rendezvények 

Augusztus 25. 14 órától

Jam and splash
Minikoncertek a mozi udvarán

Augusztus 26.

Népviselet Napja
Kiállítás megnyitó a tájházban 

a Diszítõmúvészeti kör munkáiból
Ünnepi szentmise népviseletben

Néptáncmûsor
Réteskóstoló

Szeptember 14-15.

ÜVEGES HÉTVÉGE
Hosszúhetényben 
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SPORTGIMNASZTIKA

SAKKKÉZILABDA

LOVAS  SPORT

Május 8-án Mecseknádasdon regionális sakkversenyen vet-
tünk részt. A 27 fõs mezõnyben iskolánkat heten képviselték.
Korosztályonként két versenyzõt nevezhettünk. Sakkszakkörünk
tagjai Hajdu Karsával kiegészülve vágtak neki a csatározások-
nak. A nagyon jó hangulatú versenyen tanulóink igen szép ered-
ményt értek el!

I. korcsoportban Fülöp Barnabás elsõ, Szigethi Csanád
második lett.

II. korcsoportban hatalmas küzdelem után egy rendkívül
izgalmas végjátékkal Vincze Adrián megszerezte a 2. helyet, a
korcsoportban Stercz Martin 5. lett.

III. korcsoportban Hajdú Karsa (még nem szakkörösünk)
második lett, Ember Lola, aki a februári versenyünk hatására
kezdett szakkörünkbe járni, 8.lett.

IV. korcsoportban Csapó Emese Ramóna 4. lett.
Ramóna és Adrián eredménye még azért is nagyon értékes, mert
eggyel magasabb korcsoportban indultak, mint ahol egyébként
koruk szerint besorolhatóak lettek volna! 

A díjkiosztó után a rendezõ iskolának megköszöntük a remek
szervezést, és ígéretet tettünk, hogy jövõre ugyanitt találkozunk.
Ezen kívül meghívtuk újonnan szerzett barátainkat legközelebbi
sakkversenyünkre, amit örömmel el is fogadtak!

Ezúton is köszönöm az iskola vezetõségének, hogy lehetõvé
tették sakkozóim részvételét a versenyen iskolaidõben. Remélem
a hozott eredményekkel megháláltuk!

Stercz József
szakkörvezetõ

A hetényi Ülõbika lovas klub szervezésében június 23-án ren-
deztük a második HA-TA Kupát, amely egy csapat és kettõ egyéni
számban zajlott. A csalóka ídõjárás ellenére a tájékozódási és
ügyességi csapatversenyben 10 csapat, a hordokerülõ és a páros
hordokerülõ számban 24 lovas mérte össze tudását!
Eredmények:  Csapat verseny: I. Szomor Kázmér (Léna) Pécs,
Váradi"Öcsi" János (Sába) Pécs, II. Katics Renáta (Csillag) Liget,
Papp Szabolcs (Zorró) Mecsekjánosi, III. Kovács"Indián"Attila
(Legény) Váralja,  Kovács László (Dáma) Váralja
Hordó kerülés: I. Szomor Kázmér (Léna) Pécs, II. Váradi "Öcsi"
János (Sába), III. Papp Szabolcs ( Zorró)
Páros hordó kerülés: I. Szomor Kázmér (Léna) Pécs, II.Kosz-
tancsek Gábor (Fruzsi) Váralja, III. Váradi"Öcsi"János (Sába) Pécs

Ezúton szeretném megköszönni a hosszúhetényi polgármes-
teri hívatalnak és támogatóinknak, valamint a verseny lebonyo-
lításában segítkezõknek a közremûködését!         Ignácz Attila

Új arcok, újabb sikerek
Az idén 3 éves hosszúhetényi verseny aerobik csapat tavaly

õsszel új tagokkal vágott neki a 2018-as évnek. 
Több régi eredményes csapattag fejezte be idén a versenyzést,
mivel a továbbtanulás, illetve a középiskola mellett már nem
tudtak kellõ idõt és energiát fordítani az edzésekre. Ezúton is
köszönjük, hogy kitartó munkájukkal megalapozták a
Hosszúhetényi Blue Jump SE hírnevét, és kívánunk Gábor
Amandának, Orbán Nikinek, Reisz Védának és Bózsa Lívinek
további sok sikert a jövõben! 

Június 2-án ismét Pellérden rendezték meg a Baranya Kupát,
ahol bemutatkozott a Blue Jump SE ovis csapata (Dömös Ádám,
Dömös Lili, Dömös Szonja, Fuchs Luca, Kocsis Petra, Krajnik Emma,
Lauer Maja, Móring Rebeka, Späth Lara, Späth Letti). Minden fellépõ
kisgyerek éremmel gazdagodott a délelõtt folyamán.

A délután a nagyobbak versenyével folytatódott. Új felállás-
ban lépett pályára az UP1-es csapat, melyben Fehér Dorka, Fehér
Rebeka, Szabó Panna mellett két harmadik osztályos kislány,
Bodó Szederke és Tolnai Liza bizonyította kimagasló ráter-

mettségét a sportra. Bemutatkozásuk nem is sikerülhetett volna
szebben, minthogy elsõ versenyükön máris elhozhatták az
ezüstérmet.

Szintén új taggal indult el az UP1-es páros, amiben Bodó
Csenge debütált Fehér Dorka oldalán. Kettejük produkciója szin-
tén ezüstérmet hozott. Szép hattyúdala volt Dorkának ez a két
ezüstérmes produkció, mivel õsztõl õ is más sportágban próbál
majd szerencsét. Sok sikert kívánunk neki is!

Az UP2-es trio újonca, Móring Patrícia szintén remekül fel-
vette a fordulatot a már régebb óta versenyzõ Fehér Rebeka és
Szabó Panna mellett. A számos versenyzõ között most a 4. helyet
szerezték meg.

Köszönjük az edzõ, Szatmári Patrícia egész éves kitartó
munkáját és édesanyja, Szatmáriné Kaufmann Györgyi állandó
és lelkes segítségét a versenyeken!

Kívánunk nekik és minden csapattagnak jó pihenést a nyárra
és reméljük, hogy õsszel további újoncokkal, újult erõvel és
lendülettel folytatja a sportot minden Kicsi és Nagy. 

Fehérné Sánta Melinda

Zárultak a megyei bajnokság küzdelmei. A jelentõsen meg-
fiatalodott férfi csapat becsülettel helyt állva 6. helyen végzett.
Nõi csapatunk novembertõl veretlenül, 100 %-os tavaszi teljesít-
ménnyel biztosan szerezte meg a második helyet. Takács Lilla
megyei gólkirály lett 147 góllal úgy, hogy a találatok közül
mindössze egyet szerzett büntetõdobásból, a többit mind
akciógólból. Elõkelõ helyen végzett a rangsorban Rapp Klaudia
is, aki ötödikként 103 góllal szerepel a listán. 
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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

LABDARÚGÁS

Gervera Virág-ajándék bolt
Hosszúhetény, Iskola u. 55.
(Orvosi rendelõvel szemben)

— vágott virágok
— selyem virágok
— koszorúk
— sírcsokrok

— alkalmi csokrok
— mennyasszonyi csokrok

Szeretettel várom!
Bartalovicsné Gáspár Vera

T: 06/20 770-8040  www.facebook.com/Viragajandekhosszuheteny

Izgalmas véghajrában, de bajnokok lettünk!

GERINCTORNA
Lebedy Andrea
gyógytornásszal
30/448-51-99

Ahogy azt már korábban említettük, Hosszúhetény megyei
másodosztályú felnõtt labdarúgó csapata elsõ helyen várta a
tavaszi fordulást. 

Félévkor újból csatlakozott az egyesülethez Bózsa Barnabás,
valamint új igazolásként érkezett kapus posztra Gonda Dávid. A
tavasz során hiányzók egész sora sújtotta a csapatot, így a legtöbb
mérkõzésen csupán egy - két cserével tudott kiállni az együttes,
azonban akik pályára kerültek mindent megtettek a gyõzelem
érdekében. Hatalmas versenyfutás zajlott a bajnoki címért
Lánycsók, Palotabozsok és  Hosszúhetény között.
Az utolsó fordulót pontegyenlõséggel várta a csapat, így gyõzel-
mi kényszerrel utaztunk Töttösre. Itt 3:0-ás gyõzelemmel sikerült
kihasználni a riválisok botlását, és megszerezni a bajnoki címet.

A csapat 86 rúgott góllal zárta a szezont, amely a legtöbb a
ligában. Ebben nagy szerepet vállalt Novák Balázs, aki 33
találatával megszerezte a gólkirályi címet, valamint a Dunántúli
Naplótól a bajnokság legjobb játékosa elismerését is bezsebelte. 

Köszönjük mindenkinek, aki az év során támogatott minket és
szurkolt nekünk!

Szerintem senki nem fogja elfelejteni a töttösi mérkõzés
körüli fergeteges hangulatot, amely hatalmas lökést adott ebben a
kritikus helyzetben.

A következõ szezonban is sok szeretettel várunk minden
szurkolót, érdeklõdõt, mi mindent meg fogunk tenni, hogy hason-
lóan sikeresek legyünk a jövõben is.

Garamvári Anett


