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Adventi várakozás

A templom felújításáért szólt a muzsika Szent Miklós ünnepén

Áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

2

Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K

Papp János elmondta, hogy a fitnesz
játszótérre beadott pályázat nem nyert,
ezért javasolta, hogy kérjenek árajánlatot
Tájékoztató a képviselő-testületi
az eszközökre.
határozatok végrehajtásáról
A testület végül egyhangúlag elhatározta a település játszótereinek jövőbeni
A lejárt határidejű határozatok közül bővítését, valamint egy kültéri fitnesz park
többel is érdemben foglalkozott újra a létrehozását, s megbízta a Településtestület.
üzemeltetési NKft. ügyvezetőjét, hogy a
Dr. Herbert Tamás javaslatára Lovas fentiekre kérjen árajánlatot.
Tibor és neje Ormándi u. 49/A sz. alatti
lakosok kérelme ügyében az árajánlat
Pályázati ügyek
kérési határidőt 2018. november 30-ig
meghosszabbították.
Csörnyei László tájékoztatta a testüAz Ormándi u. 69. hsz. alatti ingatla- letet, hogy a központi költségvetés jövőre
non építendő csapadékvíz-elvezető árokkal forrást biztosít az új bölcsődék megépíkapcsolatban pedig úgy döntöttek, hogy téséhez. A támogatási kérelem beadási
fedett árok legyen, s a kivitelezéséhez szak- határideje: 2019. március 18., önrésze 5%.
ember véleményét is kikérik.
A testület felhatalmazta a polgárA Fő u. 154. és 143. hsz. ingatlanok mestert a pályázat ismételt benyújtására.
előtti köztéri parkolóval kapcsolatban dr.
***
Csörnyei László elmondta, hogy Pál Attila
A Klímabarát Szövetségen keresztül
szerint nem kell tervező, a Település-üze- teszteltek egy elektromos kisteherautót a
meltetési NKft. meg tudja építeni. Ehhez faluban. A polgármester javasolta, hogy
viszont az ügyvezető támpontokat kér. Hosszúhetény, mint klímabarát település,
Erre Herbert Tamás azt kérte, hogy a vásároljon egyet. Az ára 4,5 M Ft + ÁFA,
konkrét tervek elkészítése előtt, készít- de pályázati támogatás igényelhető hozzá.
senek egy vázlatot a parkolókról, és ezt a Az Innovációs és Technológiai MinisztériNkft. egyeztesse a testülettel.
um „Elektromos gépjármű beszerzésének
Strung Nándor Deák Tamás váraljai támogatása” tárgyú, GZR-D-Ö-2018 kódlakos kérelmével kapcsolatban elmondta, számú pályázati kiírást tett közzé az elekthogy az út térkép szerinti nyomvonalának romobilitás elterjedésének ösztönzése
kimérése megtörtént, de szerinte a kimért érdekében. A pályázatkezelési feladatokat
út szélessége nem lesz megfelelő mindenhol. az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Gulyás Zsolt mezőőr szerint máshol is végezné.
meg kellene vizsgálni a földutakat, hogy a
A testület egyhangúlag hozzájárult a
térkép szerinti helyen mennek-e?
pályázat benyújtásához.
Herbert Tamás, Ságodiék felajánlásá***
val kapcsolatban nem gondolja, hogy bárCsörnyei László végül a Hegyelő utcai
milyen festmény alkalmas lenne a ravata- útpályázatról tájékoztatta a képviselőket.
lozóba. Kéri a határozat felülvizsgálatát. Az építés megkezdéséhez még az EON, a
Azzal sem ért egyet, hogy festmény fela- gáz és a Telekom hozzájárulás hiányzik. A
jánlásért a temetőben örökös sírhelyet kel- kivitelezés betonelemekkel valósul meg,
lene biztosítani a kérelmezőknek.
és helyi vállalkozó fogja megcsinálni.
Papp János sem szeretné, ha ebből
precedens lenne, hogy bármilyen jellegű
Intézményi beszámoló
tárgy felajánlásáért sírhelyet lehessen kérni.
A képviselő-testület végül – 6 igen és 1
Elkészült a Zengő Óvoda és Konyha
tartózkodással – visszavonta a kép elfo- beszámolója a 2017/2018-as nevelési év
gadásáról szóló határozatát.
szakmai és működési tevékenységéről.
Herbert Tamás jelezte, hogy a falu játCzentner Györgyné óvodavezető
szóterei méltatlan állapotban vannak. Java- elmondta, hogy az intézmény kétféle tansolta a játékok bővítését, a játszótér felügyeleti vizsgálaton esett át. Az egyik a
fejlesztését. Fel kellene mérni azt is, vezetői ellenőrzés volt szakfelügyelettel, a
milyen fajta anyagból készüljön játszótér a másik az intézmény működésére, pedagótartósság és az állagmegóvás szempont- giai elveire, nevelésére irányult. Mindkét
jából. Javasolta, hogy a Hosszúhetény vizsgálat sikeresen zárult. Az óvodát megFejlődéséért Alapítvány támogassa a ját- dicsérték, az innovatív pedagógusokra és
szóterek fejlesztését, akár pályázattal. Az dolgozókra vonatkozóan is. A pedagógiai
iskolába is szeretnének játszóteret a szülők programot kell megújítania, konkretizálnia.
és a pedagógusok.
Papp János gratulált a sikeres műCsörnyei László elmondta, hogy neki ködéshez és vezetéshez, s megkérdezte,
is jelezték a játszóterek állapotát a lakosok. hogy a homogén életkorú csoport létreSzerencsére sok kisgyermek van a faluban, hozása lehetséges-e?
s igény van az új játékokra, a játszóterek
Czentner Györgyné elmondta, hogy a
bővítésére.
szülőknek kérdőívet adtak ki, amiből
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kiderült, hogy a szülők nagy része a vegyes
csoportbeosztást támogatja.
Herbert Tamás: A tetőtér klimatizálása
megoldódott-e?
Czentner Györgyné: Egyelőre nem.
Csörnyei László megígérte, hogy meg
fogják oldani a klimatizálást. A konyhai
ételszag megszüntetésével kapcsolatban
pedig már tettek intézkedéseket. Mivel a
konyhában gázsütők vannak, jogszabály
tiltja szagelszívó felszerelését. A megoldás
egyelőre az, hogy a konyha szellőztetése
az ablakokon keresztül az udvar felé
történik. A konyhaajtókat mindig csukva
kell tartani.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Pályázati kérelmek elbírálása

A „ Fiatalok a településen, fiatalok a
településért” EFOP pályázati kiírásra
tizenhét középiskolás jelentkezett. Idén tíz
tanuló támogatására van lehetőség. Ez a
pályázat nem tanulmányi ösztöndíj támogatás, hanem azon fiatalok támogatása,
akik a faluhoz valóban kötődnek és annak
aktív tagjai.
A képviselő-testület – elfogadva a
Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális
Bizottság javaslatát – 2018. szeptember 1.
és 2019. augusztus 31. között Bélafi Fanni,
Bocz Virág, Boda Miksa, Erdei Benedek,
Kozmáry Benedek, Kruzsely Gina, Mihálovics László, Miklós Bálint, Molnár Ferenc és Schumann Adél pályázót támogatja
havi 4500 forinttal.
Jövő szeptemberben újra kiírják a
pályázatot, így Bagó Sára, Bartalovics
Zoltán, Gajdócsi Tamás, Kruzsely Pálma,
Mihálovics Márk és Wágner Bettina szintén kaphat támogatást, az új pályázókkal
együtt.
Helyi rendeletek

A helyi építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról, működési feltételeiről és
eljárási szabályairól szóló önkormányzati
rendelet-tervezetet vitatta meg a testület.
Orbán László elmondta, hogy szigorú szakmai feltétele van a tervtanács létrehozásának, amihez egyelőre a személyi feltételek
nincsenek meg.
Csörnyei László emlékeztette a testületet, hogy már tettek javaslatokat a
tagokra, a főépítész személyére meg kell
kérdezni más építészeket.
Herbert Tamás olyan külsős személyt
javasolt, akinek tekintélye van.
A képviselő-testület végül egyhangúlag megalkotta a 11/2018 (XI. 06.)
számú rendeletét.
***
A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló 8/2018.
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(XI.06.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2018 (XI.05.) rendeletét is megvitatta, és a jegyző által kért módosításokkal
el is fogadta a testület. Ellátottanként (háztartásonként) megállapítható tűzifa menynyisége 1 erdei m 3 , a lakhatási támogatásban részesülők és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők részére
2 erdei m3.
***
Az általános iskolai, óvodai ellátás és a
szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés 2019. évi mértékéről és a
térítés módjáról szóló 13/2018.(XI.06.)
önkormányzati rendeletet szintén elfogadta
a testület.
A rendelet a jövő évi térítési díjakat
tartalmazza, melyek 2019. január 1-től
hatályosak. A tavalyi évhez hasonlóan az
intézményi étkezésnél nettó 8 forintos
emelés, a vendég és szociális étkezésnél
nettó 16 forintos emelés történt. Az alkalmazotti étkezés összege nem változott.
Védett épület felújítása

Rankl Józsefné Iskola u. 27. sz. alatti
lakos támogatási kérelmében előadta, hogy
számára nagy segítséget jelentene, ha csak
az általa használt helyiségekben megvalósulna a nyílászáró csere (3 ablak, egy ajtó).
Orbán László javaslata, hogy kérelmező a rendelet szerinti 100%-os 250.000
Ft-os támogatást kapja meg.
Herbert Tamás szerint is, akik védett
házban élnek, és azt annak megfelelően
felújítják, azokat mindenképpen támogatni
kell. Kérelmező akár jövőre is beadhat
igényt a további felújításra. Kérte a jegyző
urat, hogy tájékoztassa a Ranklnét további
lehetőségeiről.
A testület egyhangúlag megszavazta a
250.000 Ft támogatást.
Bejelentések, egyebek

Orbán László elmondta, hogy a Fő u.
104. sz. alatti lakók ügyében, október 15én történt megbeszélésről készült feljegyzést megküldte a testületnek. A megbeszélés célja az volt, hogy Ignácz Józsefet
és feleségét Orsós Erzsébetet is meghallgassák. A környéken lakók már két évvel
ezelőtt panasszal éltek életvitelük ellen, s
azóta a helyzet nem változott. Ez az életforma tovább így nem folytatható. Azokkal
a bérlőkkel, akiknek a magatartásával
probléma van, nem kötött az önkormányzat újra szerződést. Ignáczék bérleti
szerződését nem hosszabbították meg,
jelenleg jogcím nélkül lakják az épületet. A
testület fogja kimondani, hogy maradhatnak vagy sem. Cserelakásra nem tarthatnak igényt az életvitelük miatt, a legjobb
esetben Komlóra mehetnek átmeneti szállásra. Orsós Erzsébet egészségügyi felül-

vizsgálata megtörtént, hosszabb kivizsgálás nem volt. A körzeti megbízott is jelen
volt a megbeszélésen, és jelezte, hogy
amennyiben ismételt rendzavarás lesz, azt
azonnal jelenti. A bérlők ígéretet tettek,
hogy a jövőbeni viselkedésükkel nem lesz
probléma.
Csörnyei László hozzátette, hogy a
megoldást még nem látja, de meg fogja
oldani az önkormányzat a helyzetet. Az
elmúlt két hétben történt pozitív változás?
Bíró István szomszéd: Nem változott
semmi, a fenyegetések sem szűntek meg,
bármit is ígértek. A türelme viszont elfogyott, ha az önkormányzat nem lép, akkor
a nyilvánosság elé tárja az ügyet. Nyugalom szerinte nem lesz. Nem kéri, hanem
már követeli, hogy a testület döntsön, mikor költöznek ki a lakók.
Bertalan Éva szomszéd: A megbeszélés óta egyszer hallotta őket kiabálni,
neki nem volt konfliktusa azóta velük, de
nem ő a közvetlen érintett, hanem Bíróék.
Úgy látja, hogy azt csinálnak, amit akarnak, újra nyeregben érzik magukat, mert az
önkormányzat nem lép.
Sebők János véleménye szerint már
többször átbeszélték az ügyet. Legyenek
30 napon belül átmeneti szállásra költöztetve.
Szabó Zsolt: A rendőri intézkedésről
jegyzőkönyv nem készült?
Orbán László: Nincs tudomása róla,
hogy készült-e jegyzőkönyv.
Herbert Tamás javasolta, hogy a
következő összeférhetetlen magatartás
után költöztessék ki a bérlőket. A jegyző úr
nézzen utána a jogi háttérnek!
Csörnyei László ígéretet tett, hogy a
bérlőket elköltöztetik a magatartásuk
miatt, tudja, hogy a türelem elfogyott, de
dolgoznak a megoldáson.
***
Orbán László tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Jankó Imréné csatolta a
védett kerítésre fordított költségének
számláit, amely jóval meghaladja a
képviselő-testület határozatában szereplő
30.000 Ft támogatást.
A testület ezért a támogatás összegét
50.000 forintra emelte.
***
Dr. Berta Gergely 225/13 hrsz-ú telkén
családi házat épít, melyhez az előírások
szerint 30 m3-es tűzivíz tározót szükséges
építenie, mivel 100 méteres közelben nem
található tűzcsap. Ennek a tartálynak vízzel való feltöltéséhez kér támogatást.
A képviselő-testület elfogadta a kérelmet, s egyszeri feltöltéssel támogatta a kérelmezőt.
***
Csörnyei László tájékoztatta a testületet, hogy a DIGI Kft-től hálózattervezési és infrastruktúra-fejlesztési munkálatok elvégzésére kapott ajánlatot. A
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Hosszúhetény 05/3 hrsz ingatlanon álló
távközlési torony felületére a Vodafone
Mo. Zrt-vel kötött megállapodásuk értelmében elhelyezhetik eszközeiket. A torony
körüli terület használatáért az ingatlan tulajdonosával, vagyis önkormányzatunkkal
bérleti szerződést kell kötniük.
A szerződés-tervezetben szereplő bérleti díj ajánlatot a testület nem fogadta el,
ennek összegére 1 millió Ft + ÁFA javaslatot tett.
***
Herbert Tamás kérdezte, hogy a
köztéri parkolási rend betartásának
ellenőrzése folyamatos-e? Tegnap este
ugyanis a Hármashegy utcában nagyon sok
autó állt közterületen. Úgy látja, hogy a
gépjármű tulajdonosok egy része még
mindig nem áll be az ingatlanára.
Orbán László elmondta, hogy a
mezőőr folyamatosan ellenőrzi a közterületen álló autókat, melyek tulajdonosait
felszólítják. Azok a lakók, akik nem tudják
elhelyezni saját ingatlanukon a gépjárműveiket, engedélyt kérnek a köztéren való a
parkolásra.
***
Herbert Tamás szerint fel kell hívni a
település lakóit arra, hogy az előttük lévő
járdát, árkot, árokpartot tartsák rendben.
Kéri a jegyző urat, hogy erre készítsen egy
szórólapot! A havat sem a közmunkásoknak kellene ellapátolni. A síkosságmentesítést is a tulajdonosoknak kell
megcsinálni. Ha ez nem történik meg, és
valaki emiatt szenved balesetet, azért a
tulajdonos a felelős, nem az önkormányzat.
Papp János: Van erre rendeletünk,
tartsa be a lakosság!
***
Herbert Tamás: Többen jelezték, hogy
a fogászati rendelési idő nincs kihasználva.
Időpontot is csak nagy sokára kapnak a
betegek. Sok a helyettesítés is. Javasolja,
hogy a doktornővel vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot ez ügyben.
Csörnyei László: A doktornő már
korábban megkereste azzal, hogy az OEP
finanszírozása nem elegendő a rendelő
fenntartásához.
***
Herbert Tamás: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Zengő kilátóval
kapcsolatban a tervek elkészültek, mely
szerint fémből fog készülni a kilátó. Így a
funkcióját betölti és tartós lesz.
A templom-felújítási pályázat a külső
munkálatokra és támfal megépítésére
vonatkozik. A kivitelezés költsége 150
millió Ft. Az egyházmegyében másik 30
templom felújítása zajlik egyszerre, ezért
javasolja, hogy települési szinten kérjék a
lakosság és a cégek támogatását.
Bejelentést kapott, hogy az iskolában a
takarítók csúnyán beszélnek a gyerekekkel. Ezt mindenképpen kezelni kell.
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Papp János javasolta, hogy egyeztesPál Attila tájékoztatta a testületet,
senek egy közös megbeszélést az önkor- hogy megérkezett Lovas Tibor és Lovas
mányzat, az iskola és a takarítók között.
Tiborné Ormándi u. 49/a. alatti lakosoktól
az árajánlat a helyreállítási munkákra, ami
elég magas. Javasolta, hogy kérjenek egy
Testületi ülés – november 27.
másik ajánlatot.
A képviselő-testületi határozatok
Óbert Gábor szerint is irreális az
végrehajtásáról
árajánlat. Elő kellene keresni azokat a képeket, amik akkor készültek, amikor a
Herbert Tamás: A 444 hrsz-ú ingat- munkákat ott végezték. Ez azért is fontos,
lanra bejegyzett végrehajtási jog törlése hogy a testület pontosan lássa, mi volt az
miért tart már fél éve? A köztéri kutak eredeti állapot, és ahhoz viszonyítsa a
felmérése hol tart? A gyalogátkelőhely helyreállítás költséget.
kialakításának tervezésére sikerült-e
Herbert Tamás tudomása szerint az
tervezőt találni? A 0162/2 hrsz ingatlan anyagköltséget állta volna csak az önkorbelterületbe vonása megkezdődött-e?
mányzat a helyreállítási munkához. JavaOrbán László: A végrehajtási jogot solta, hogy az árajánlatban szereplő összeg
csak a végrehajtó tudja töröltetni. Szerinte felét ajánlják fel a kérelmezőknek.
nem ugyanaz a végrehajtó, aki a végrehajStrung Nándor úgy gondolta, hogy egy
tási jog bejegyzését intézte korábban, ezért másik kivitelező árajánlata sem lesz sokkal
húzódik az ügy. Ismételten megkeresi a kevesebb. Javaslata, hogy az önkormányvégrehajtó irodát, de most telefonon zat ajánljon fel egy bizonyos összeget és
személyesen beszél a végrehajtóval.
abból csinálja meg a kérelmező a helyreCseke Zsuzsanna 0162/2 hrsz-ú ingatlaná- állítást.
nak belterületbe vonási ügyében egyezteCsörnyei László azt javasolta, hogy
tett dr. Zavaczki ügyvéd úrral és a föld- térjenek vissza az ügyre, miután Lovamérővel is. Miután a Földhivatalban átve- sékkal a személyes egyeztetés megtörtént.
zették a megosztást, akkor lehet csak a belA javaslatot a testület elfogadta.
területbe vonást kérelmezni.
Pál Attila: A mai napon egyeztetett egy
***
pécsi tervező irodával, amely vállalja a
Pál Attila tájékoztatta a testületet,
köztéri kutak felmérését és karbantartását. hogy az Ormándi u. 69. hsz alatti ingatAzt viszont pontosítani kell, hogy milyen lanon a nyitott árok építéshez Schmidt
karbantartási munkákat kér a testület az József nem járult hozzá. Ezért egy másik
árajánlat miatt. A gyalogátkelőhely ügyé- lehetőséget is megvizsgáltak, miszerint a
ben ezen a héten az új tervezővel helyszíni szomszéd telkén építhetnének egy nyitott
bejárás lesz.
árkot, melyet tisztítani és karbantartani is
A mai napon megkapta Ónodi Gábor lehet. Ez egy elszivárgó árok lenne. A tumérnök költségvetési ajánlatát a patak- lajdonos külföldön tartózkodik, de a jogi
meder Ormándi utcai szakaszának biz- képviselőjével, aki egyben az önkortosítására. Az ajánlatban gabion támfal- mányzat ügyvédje is, már folyik a tárelem lehelyezése szerepel, melyet az gyalás a vízelvezetési szolgalmi jog
emberei nem tudnak megvalósítani a alapításáról.
munka technikai nehézsége miatt. Szerinte
Strung Nándor: Azt is meg kell vizserre szakembert kell hívni, viszont ez gálni, hogy amennyiben a telekre bejegylényegesen megemelheti akár a duplájára zik a vízelvezetési szolgalmi jogot, az nem
is a költségeket. Időt kér, hogy a tervezővel jelent-e későbbiekben problémát, ha
ezt pontosítsa, és kéri, hogy a jövő évi építeni akar rá a tulajdonos.
költségvetési koncepcióba ez a feladat is
Csörnyei László: Valóban meg kell
kerüljön be.
vizsgálni, hogy egy jövőbeni építkezéskor
Herbert Tamás ehhez kapcsolódóan az árok ne jelentsen problémát se a tulajkérte, hogy a partfalba beépítendő drén- donosnak, se az önkormányzatnak.
csövek költsége is kerüljön be, hogy a taHerbert Tamás szerint is kellene egy
lajvíz el tudjon folyni. S a munka tavasszal előzetes terv az árok megépítésének pontos
készüljön el!
helyéről.
Csörnyei László szerint az idei időjárás
A játszóterek állapotfelmérése megbebizonyította, hogy a pályázati felújtás történt-e? Az elektromos teherautóra a
nem oldotta meg a patak minden műszaki pályázatot beadták-e? Ő a teherautó
problémáját. Az árkot folyamatosan kezel- megvételét nem javasolja.
ni, gondozni kell.
Csörnyei László: Az elektromos autó
Sebők János újra elmondta, hogy a ára 4,5 millió Ft + áfa. Jelenleg a pályázapatakmeder helyreállítása nem úgy készült ti támogatás maximum 1,5 millió Ft.
el, ahogy ésszerű lett volna.
Pál Attila: A játszótereknél pontosítani
Óbert Gábor úgy gondolja, hogy a kellene, mit szeretne a testület, mert csak
patak állapota most kritikusabb, mint a ennek függvényében tud árajánlatot kérni.
helyreállítás előtt.
A bölcsőde építésével kapcsolatban el-
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mondja, hogy Borbás Gábor tervezővel
egyeztettek, mert ez a pályázat más feltételeket tartalmaz, mint az előző. Az új
pályázat nem támogatja a bölcsőde
esetleges bővítését, ami szerepelt a tervekben. Pályázati feltétel, hogy az önkormányzat tulajdonában kell, legyen az ingatlan. Az előző terveknél megadott helyszínt is pontosítani kell emiatt. A tervezővel a faluközpont tervezésről is beszéltek.
Csörnyei László: A játszóterekre a
helyszínek megvannak, elsősorban az
eszközökre kell árajánlatot kérni. Az
Erdészet rönkpadokat ajánlott fel az önkormányzatnak egyúttal azt is fel kellene
mérni, hogy hova kerülhetnének. Javaslata, hogy a közterület arculat-tervezésére
/zöldterület hasznosítására/ kérjen be terveket az önkormányzat a következő
testületi ülésre.
***
A polgármester elmondta még, hogy a
Fő utca 104. hsz. alatti bérlők ügyével
folyamatosan foglalkoznak. Mindenképpen pontot szeretne tenni a végére, de a jog
alig enged valami lehetőséget.
Bíró István szomszéd újra elmondta,
hogy a helyzet változatlan. A rendőrséget
is ki kellett hívni ismét. Úgy gondolja,
hogy az önkormányzat a bérlőket védelmezi és nem őket.
Sebők János szerint, mivel a bérlők a
házirendet, és az együttélés szabályait már
7 éve nem tartják be, ki kell mozdítani
őket.
Orbán László: A bérlőket kilakoltatni
akkor lehet, ha az önkormányzati bérlakást, megrongálják, a berendezést összetörik, tehát közvetlenül az önkormányzati
vagyont veszélyeztetik. Hiába jóhiszemű
jogcím nélküli lakók, ez nem jelenti azt,
hogy kiköltöztethetők. Januártól viszont a
Hármashegy u. 1/D. bérlemény felszabadul, oda lehet majd költöztetni őket.
Sturng Nándor javasolta, hogy a Hármashegy utcai ingatlan felújítását, rendbetételét már most kezdje meg az önkormányzat, hogy januárban ne legyen probléma az elköltöztetéssel.
A képviselő-testület és Bíró István ezt
a megoldást elfogadhatónak találta.
***
Csörnyei László elmondta még, hogy a
talajmechanikai vizsgálat a bölcsödénél
elkészült. Ez azért is fontos, mert ennek
hiányában nincs jogerős építési engedély.
***
A Digi Kft. megküldte módosított –
400.000 Ft + ÁFA – bérleti ajánlatát,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Költségvetés módosítása

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a képviselők megtárgyalták és
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elfogadták az önkormányzat és intézményei 2018 évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót. Egyúttal ennek megfelelően módosították is a költségvetési rendeletet.
Belső ellenőrzés

Minden év végén el kell fogadnia a
képviselő-testületnek az önkormányzat
következő évi belső ellenőrzési tervét,
valamint a belső ellenőrzési tervére vonatkozó stratégiáját. Az ellenőrzést a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás végzi.
A testület egyhangúlag jóváhagyta a
2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet azzal, hogy végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. A testület elfogadta a
2019-20 évekre vonatkozó stratégiai tervet is.
Bursa Hungarica

Idén 11 diák nyújtotta be „A” típusú
pályázatát az Oktatási Minisztérium által
kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra.
A testület elfogadta a Közoktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
javaslatát, így az idei tanév második és a
következő tanév első felére az alábbi
diákok kapnak havi 3500 Ft támogatást:
Bogdán Kinga, Erdei Boglárka, Kóró
Melinda, Papp Ildikó, Révész Domokos
Károly, Révész Kinga, Révész Levente,
Schumann Petra, Sztojkovics Dóra,
Sztojkovics Enikő és Zámbori Henrietta.
Beszámoló a Sportegyesület ügyéről

Csörnyei László első feladata volt a
működésből adódó hiányosságok felszámolása. A törvényes rend helyreállítása
érdekében 2016. október 3-án megtartott
közgyűlés rendezte a szervezeti kérdéseket. Az Egyesület tartozásainak felszámolása előtt szükséges volt a számviteli
rend helyreállítása a 2011-2017 időszakra.
Átvizsgálták az Egyesület fellelhető dokumentációját, annak érdekében, hogy a
2011-es gazdasági évtől kezdődően az
egyesület könyvelését le tudják zárni. Ez a
munka 2018-évben fejeződött be.
A következő lépés az Egyesület működésének, gazdálkodásának biztosítása.
Annak érdekében, hogy hosszútávon az
alapvető feltételek biztosítva legyenek, a
felmerült kötelezettségeket rendezni kellett. Az átvétel időpontjában nem volt
információja a hiányról, ez folyamatosan,
az adatok feldolgozása során tisztázódott.
Az Egyesület jogszabályoknak megfelelő
működése, és a korábbi mulasztások
pótlása azonnal megkezdődött. A banki tartozás abból adódott, hogy pályázatot adtak

be, melyre a támogatást megelőlegező
hitelt vettek fel. A pályázatot elutasították,
és a sok fellebbezés is eredménytelen
maradt. Közben a bank végrehajtást kért.
Jelenleg az egyesületnek nincs tartozása,
és a végrehajtást sikerült megszüntetni egy
hitelkiváltással, melyet az egyesület fizet a
készfizető kezes pedig az önkormányzat.
Az Egyesület mindkét szakosztálya
részt vett az ún. TAO támogatási rendszerben.
A kézilabda szakosztály elszámolása rendben van. A labdarugó szakosztálynál ez
nem mondható el. 2016-ban megkezdődött
a korábbi évek TAO pénzügyeinek ellenőrzése. A vizsgálat több fordulós volt. A
végeredmény az lett, hogy a TAO támogatásból a labdarúgó szakosztályt kizárták.
Szeretné hangsúlyozni, hogy az Egyesülettel szemben a 2015-ös évben egy átfogó
NAV vizsgálat is zajlott, s a hatóság
megtette a szükséges intézkedéseket.
Sebők János megjegyezte, hogy más
települések a TAO támogatásból fejlődtek.
Látszik, hogy nem jól gazdálkodtak, a
befolyt összeg sem tudni hova ment el.
Herbert Tamás szerint súlyos pénzek
tűntek el. Az elkészült kerítés, öntözőrendszer nem tükrözi a bevételeket. Úgy
gondolja, nem tisztességesen mentek a dolgok, s javasolja, hogy a jövőben az önkormányzat gyakoroljon felügyeletet a Sportegyesület pénzügyei fölött.
Sebők János: Ha az egyesület a törvényi előírásokat betartotta volna, és a
tisztségviselők is végezték volna a munkájukat, akkor ez nem fordult volna elő.
Javaslata, hogy a Sportegyesület készítsen
egy költségvetést a következő évre.
Máshol ezt így csinálják.
Csörnyei László: A bank a hitel miatt
figyeli a számlát. Egyetért azzal, hogy a
jövőre nézve felügyelni kell az egyesület
pénzügyeit. Az egyesületbe megbízható
emberek kellenek, akik akarják is csinálni
tovább.
Herbert Tamás: Ha nincs ember, aki
ezt tovább csinálja, akkor meg kell szüntetni az egyesületet. Már 15 éve mondja,
hogy szükséges a sportkoncepció. Hova
tartanak, mi az elsődleges szempont: az
egészségmegőrzés, az utánpótlás. A koncepció alapján kellene támogatni a
sportolókat.
Sebők János: Nagyon fontosnak tartja
az utánpótlást, mivel, ha ez nincs, akkor
csapat sem lesz a későbbiekben.
Pál Attila: Szülőként azt látja, hogy a
kézilabdában sokkal nagyobb a perspektíva.
Óbert Gábor: Szerinte is a kézilabdának jobb a toborzása.
Csörnyei László: Úgy látja, hogy az
egyesületből az irányítás hiányzik. A
focisták csak focizni akarnak, ami egy
bizonyos mértékig érthető is. Egy szakmai
vezetőre is szükség lenne. Szerinte a lovas
és kerékpár sportnak is lenne helye
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Hosszúhetényben. Javasolja, hogy januárban tartsanak egy testületi ülést, ami csak a
sportról szól!
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját, s mint
az egyesület elnökét felkérte, hogy a 2019.
évi önkormányzati támogatás igényléséhez
nyújtson be kérelmet, amely tartalmazza a
szakosztályok jövő évi költségvetését.
Költségvetési koncepció

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a
Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi
és Környezetvédelmi Bizottság a beadott
javaslatokkal az önkormányzat 2019. évi
költségvetési koncepcióját elfogadásra
javasolta. Az idei évben több feladat megvalósítása elmaradt, melyeket a jövő évi
költségvetési koncepcióba természetesen
ismét beterveztek.
Herbert Tamás: Mi az oka annak, hogy
kevesebb feladat készült el?
Pál Attila: Elsősorban a csapadékvíz
elvezetéssel foglalkoztak, mert a rendkívüli időjárás ezt követelte meg. Nem
kevesebb készült el, csak más, akut feladatokat oldottak meg.
Herbert Tamás javasolta, hogy vegyenek fel embereket a NKft-be, hogy emiatt
ne maradjanak el munkák. Ha a forrás biztosítva van, haladjon előre a feladatok
megvalósítása.
Strung Nándor szerint is szükséges
még szakembert felvenni. Nagyobb létszámmal több feladatot lehet ellátni. A jó
munkást pedig meg kell fizetni, s amennyiben nem teljesít megfelelően, el kell
küldeni.
Csörnyei László: Idén csak a problémákat tudták orvosolni. A vízelvezetés
miatt nem készültek a járdák sem tovább.
Pál Attila: A Zrínyi utcai csapadékvízelvezető árokrendszer felújítására terv
készítését javasolja. Több lehetőség van a
kivitelezésre, de mindenképpen szakszerűen kell megoldani a felújítást. A tsz úton
van csapadékvíz elnyelő akna, az egyik
megoldás a Zrínyi utca csapadékvíz elvezetésére az lehetne, hogy ha ebbe az aknába irányítanák a lefolyó vizet.
Sebők János: Az iskola felé felvezető
járda és lépcső sem készült el, nagyon
rossz állapotban van. A Zrínyi utcai árokrendszer megtervezését ő is javasolja,
frekventált helyen van, ki kell néznie valahogy. Az útfelújításokra a forrás biztosítva
van a költségvetésben, nagyon fontos,
hogy minden évben készüljön vízelvezetés, járda. Nem mindenki közlekedik
autóval, szükséges a járdák építése.
Strung Nándor: A költségvetésben az
utak, járdák karbantartására elkülönített
összeg valójában nem sok, hiszen kátyúzásra csak 5-6 milliót költ az önkormányzat évente.
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Csörnyei László: Minden pályázatnál
van önerő is, ezek is összeadódnak.
Herbert Tamás: Az Ormándi utcai átvezető kicsit döcögősre sikerült. Sokan
szóltak, hogy nehezen lehet áthajtani rajta.
Pál Attila: Mások meg örültek neki,
mert így lelassult a forgalom.
Sebők János: 15 km/h sebesség korlátozó tábla kihelyezését javasolja ez esetben.
Réthy Zsuzsanna védőnő: Javasolja az
óvodába bevezető járdaszakasz sürgős
felújítását, mert babakocsival sem lehet
rajta közlekedni. Több utcában nincs járda
egyik oldalon sem például a Verseny, a
Bencze utcában.
A testület végül – a kiegészítő javaslatokkal – egyhangúlag elfogadta a költségvetési koncepciót.
Helyi Esélyegyenlőségi Program

Orbán László tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi
Program véleményezésére november 26án fórumot tartott a programban közreműködő személyek részére. A fórum lehetőséget adott a HEP kiegészítésére. Szükségesnek tartja, hogy az idősek áldozattá
válásának megakadályozása érdekében, a
rendőrség bevonásával egy előadássorozatot szervezzenek. Erre, azért van
szükség, mert több idős embert raboltak ki
az elmúlt időszakban. Tájékoztatni és
figyelmeztetni szeretnének ezzel a program-sorozattal. Felmerült a nők esélyegyenlősége kapcsán, a gyermeküket
nevelő anyukák részére egy baba-mama
klub létrehozása. A korábbi évektől eltérően nem a családi napközi létrehozását
javasolja, hanem a bölcsődét, melyre
pályázati forrás is van.
Herbert Tamás hozzátette, hogy az
idősek számára nagyon lényeges lenne,
hogy helyben tudjuk megoldani a gondozásukat, ellátásukat. Nagyon sok idős
ember már nehezen látja el magát, és
otthonát, de nem szívesen költözne szociális otthonba. Szükséges lenne akár
kisebb apartmanokkal megoldani az elhelyezésüket, hogy idős napjaikat a megszokott környezetükben tudják élni. Erre
alkalmas lehetne a volt Tölgyfa vendéglő
épülete. Úgy tudja, még nem adták el.
Csörnyei László: Tudomása szerint 50
milliót kérnek az ingatlanért. Jó lenne, ha
magántőke bevonásával ki lehetne alakítani az idősek részére alkalmas apartmanokat!
Czentner György: Mecseknádasdon jól
működik egy komplexum, ahol egy helyen
alakították ki a különböző igényeknek
megfelelő épületeket.
A képviselő-testület végül egyhangú-lag
elfogadta a módostásokkal kiegészített 20182023 évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Telekhatár rendezés

Orbán László meghallgatta Deák
Tamást az út kialakításával kapcsolatban.
Nevezett nem ragaszkodik az út áthelyezéséhez földcsere is érdekelné. Jelenleg
a 3340 hrsz-ú ingatlant bérli. Picit feljebb a
domboldalon a saját területével határos
3341 hrsz-ú ingatlant elfogadná cserébe,
felárral. A TÉVK Bizottság támogatja az
értékarányos földcserét.
Strung Nándor úgy gondolja, hogy az
út felszedése és újra kialakítása nem lenne
könnyű, nehezítené, hogy villanyoszlop is
van rajta. A földcserével az út maradhatna
a helyén, és a szélessége is megmaradna.
Deák Tamás a 3341 hrsz-ú ingatlan szomszédja, a terület gyep minősítésű, aminek
az ára 60-80 Ft/m2. Szerinte az út áthelyezése többe kerülne, mint a földcsere
felára.
A testület elfogadta Deák Tamás
(Váralja, Kossuth L. u. 194/a alatti lakos)
3341 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földcsere kérelmét. A képviselő-testület a
csereingatlan beszámítási árát 70 Ft/m2
összegben állapította meg.
Bejelentések, egyebek
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kormányzat vállalja át az érintett lakosoktól ezt az energiaköltséget.
Herbert Tamás érintettsége okán kérte
a szavazásból való kizárását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
úgy határozott, hogy átvállalja az átemelők
energiaköltségét.

***
A Hosszúhetény község közbiztonságának javítása című pályázattal kapcsolatban
pontosították a megvalósítási hely címeit,
valamint a projekt önerő összegét és az
igényelt támogatás összegét. Ezek szerint a
Hegyelő utca 4 szám alatti villanyoszlopra,
a Fő utca 168. szám alatti épületre, a Verseny utca 9. szám alatti épületre, a Verseny
utca 5-7 szám alatti épületre és a
Széchenyi u 45. számú ház előtti 3. számú
Eon villanyoszlopra szerelnének kamerát.
A projekt teljes költsége: 2.223.404 Ft,
önerő összege: 333.511 Ft, az igényelt
támogatás összege: 1.889. 893 Ft
Ingatlanügyek

Strung Nándor tájékoztatta a testületet,
hogy Lovig Zsolt földcsere ajánlatát a bizottság nem támogatja, mivel a kérelmező
által javasolt megoldás nem felel meg a
képviselő-testület korábban elfogadott
településfejlesztési és településkép kialakítási koncepciójának.
A képviselő-testület Lovig Zsolt földterület cserével kapcsolatos kérelmét elutasította.

A képviselő-testület a Zengő Óvoda és
Konyha nyitvatartási idejét az alábbiak
szerint hagyta jóvá: Az óvoda a tavaszi és
őszi szünetben zárva tart. Nyári takarítási
ideje alatt: július 1-től 31-ig zárva tart. A
zárva tartási időszakban, amennyiben a
gyermek létszám meghaladja az 5 főt, úgy
***
az intézmény biztosítja a gyermekek felüJenczer Katalin, a tulajdonában lévő
gyeletét.
volt téesz-majorban turisztikai vállalkozást
szeretne indítani, apartmanokat, s saját
***
magának lakást kialakítani az istállókból.
Dr. Szücs Marianna fogszakorvos tájé- Ehhez szükséges a Helyi Építési Szabálykoztatta a polgármestert a fogászatot érintő zat módosítása.
aktuális jogszabályi változásokról, valaA képviselő-testület – elfogadva a
mint az állami finanszírozásról és a vár- TÉVK Bizottság véleményét –, támogatta
ható működési nehézségekről.
a kérelmet azzal, hogy a K-MÜ építési
Herbert Tamás szerint a rendelőben övezetben csak egy szolgálati lakás
mindig más dolgozik. Ha a doktornőnek építhető.
nem éri meg, akkor adja vissza a praxisát,
keres az önkormányzat más fogszakorvost.
***
Csörnyei László javasolta, hogy a
Vass Adrienn a Hosszúhetényi Falusi
doktornőt hívják be egy személyes egyez- Turizmus és Vendégvárók Egyesület
tetésre.
elnöke, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az egyesület
***
székhelyét a Nemes János Művelődési
A DRV Zrt. tájékoztatta az önkor- Központ címére szeretné áthelyezni.
mányzatot a lakossági használatban álló
A testülete hozzájárult ahhoz, hogy az
házi szennyvízátemelők energiaköltségé- egyesület székhelye a Fő utca 154. hsz
nek viseléséről. A nyilvántartásuk szerint 3 alatt legyen bejegyezve.
db házi szennyvíz beemelő szivattyúval
rendelkező felhasználási hely üzemel,
***
melyre éves szinten 471,6 Ft az energiaA képviselő-testület döntött arról is, hogy
költség.
az idei közmeghallgatást 2018. december 10Orbán László javasolta, hogy az ön- én, hétfőn 17 órakor tartja az iskolában.
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***
Dr. Müller Zsuzsanna javasolta, hogy a
falu két végén elhelyezett faragott üdvözlő
táblákat újítsa fel a Település-üzemeltetési
NKft., s tavasszal a két bejáratnál kialakított virágágyásokba tegyék vissza. Ott
sokkal szebben mutatnának, s jobban is
szolgálnák a céljukat, mint beljebb, az út
szélén.
A testület elfogadta a javaslatot.

***
Az önkormányzat udvarában egy
féltetőt kezdett el építeni a Településüzemeltetési Nkft., s az udvart kerítéssel
szeretné elválasztani, ami vitát váltott ki a
testületben.
Pál Attila elmondta, hogy azt szeretnék, ha több járművük is fedett helyen
parkolhatna. A zúzalékolásra pedig azért
van szükség, mert ezen a helyen töltik a
gépeket üzemanyaggal, ne kelljen a sárban
taposni. Átgondolva és rendszerszerűen
akarta a kialakítást megtenni.
Czentner György szerint a lényeg az,
hogy a kisbusz fedett helyen tudjon parkolni.
Herbert Tamás szerint az rendben van,
hogy rendszerszerű a gondolkodás és az is,
hogy az önkormányzat és az üzemeltetés
elkülönül. Célszerűbb lett volna azonban
mindezt a hátsó udvarban megtenni. Végig
kellene gondolni, hogy most tervezik a falu
központját, és eközben géppark létesül az
önkormányzati udvarban.
Pál Attila szerint a hátsó udvar kialakítása sokkal költségesebb lenne. Ez egy
ideiglenes megoldás. Hosszabb távon
kerülhet hátra a géppark.
Sebők János szerint az önkormányzati
udvarban ügyfeleket, vendégeket fogadunk, a teret inkább bővíteni, parkosítani
kellene nem elválasztani.
Strung Nándor szerint a Hármashegy
utcai polgárőr bázison lehetne garázssort
építeni, ahol a gépek tető alatt lennének.
Ez nagyon fontos, különösen nyáron, mert
a nap sok műanyag alkatrészt tönkretesz.
Az önkormányzati udvar hátsó bejárata
szűkös ahhoz, hogy a gépek ott járjanak ki
és be.
Csörnyei László szerint is fel lehetne
költöztetni a Hármashegy utcába az Nkf-t,
ott még van egy épületrész, amit kialakíthat az önkormányzat, és terület is tartozik hozzá.
A ötlet mindenki tetszését elnyerte, érdemes tovább gondolni.
Orbán László
jegyző

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
(november 30-ai állapot)

BEVÉTELEINK az alábbiak szerint alakultak:
Összes bevételünk: 860 641 787 Ft. (89,49%).

Helyi adóból 89 076 020 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
Normatív állami támogatás összesen 285 368 859 Ft értékben folyt be az
önkormányzat bankszámlájára.
Felhalmozási célú támogatások:
Vízkár veszélyeztetettség csökkentése Hosszúhetényben című pályázat előlege
57 823 845 Ft (Hegyelő u.). Külterületi helyi utak fejlesztése (Vásár út) című
pályázat előlege 15 154 003 Ft.
Működési célú támogatásokat kaptunk a Komlói Munkaügyi Központtól
(közmunkaprogram) bérre, járulékra és dologi kiadásra 33 867 804 Ft-ot, bértámogatásra 4 120 655 Ft-ot, diákmunkára 820 802 Ft-ot, az OEP-től a védőnői feladatok finanszírozására 7 785 500 Ft-ot, mezőőri feladatokra 810 000 Ft-ot, a természetbeni gyermekvédelmi támogatásra 615 000 Ft-ot, választásra 1 236 368 Ftot és a “Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” pályázatra 11 150 000
Ft előleget. Összesen: 60 406 129 Ft.
A szociális célú tűzifára leigényelt támogatás 1 795 780 Ft.
A 2018. évi víz és csatornatámogatásra elnyert pályázati pénz 29 991 600 Ft.
Épületeink, egyéb ingatlanaink bérleti díjából 3 672 081 Ft,
lakbérből 366 600 Ft került kiszámlázásra.
A lakosság az utak felújítására hozzájárulásként 305 556 Ft-ot fizetett be.
A víz, szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás 300 000 Ft, ívó-vízhálózat
bővítése (Ormándi u.) 2 295 000 Ft.
Koncesszióból származó bevétel 12 195 082 Ft.
Ingatlan értékesítéséből származó bevétel 5 401 800 Ft.
Átmeneti kölcsön törlesztésből 1 310 305 Ft, lakáscélú felújításokra adott önkormányzati kölcsön törlesztéséből 457 083 Ft érkezett be.

KIADÁSAINK:
Összes kiadásunk 778 076 629 Ft (80,91%).

Személyi jellegű kiadásokra 189 834 095 Ft-ot, járulékokra 35 979 335 Ft-ot
fizettünk ki.
Működésre 147 815 403 Ft-ot fizettünk ki.
Civil szervezeteinket 24 205 223 Ft-tal támogattuk (képviselői felajánlást is
tartalmaz)
A Komlói Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozására 4 874 497 Ft (tagdíj 1 275 375 Ft, családsegítő és gyerekjóléti
szolgálatműködési hozzájárulás 2 033 592 Ft, gyepmesteri tevékenység 417 693 Ft,
házi orvosi ügyelet 1 147 837 Ft).
A tanyagondnoki szolgáltatás támogatására 1 070 000 Ft-ot kapott a Hosszúhetény Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Önkormányzatunk a rászorultakat pénzben (temetési segély, átmeneti segély, Bursa Hungarica, gyermekvédelmi támogatás, települési támogatás formájában)
6 920 120 Ft-tal támogatta. Karácsonyi eseti támogatás decemberben kerül
kiosztásra 1 millió Ft értékben.
Visszatérítendő átmeneti kölcsönt nyújtott az önkormányzat 2 132 997 Ft
összegben.
Védett épületek támogatására 450 000 Ft fordított az önkormányzat.
Lejárt kifizetetlen számláink összege 0 Ft volt 11.30-án.
A lakosság adósságállománya: 20 632 774 Ft (11. 30-ai állapot).
Közvilágítás korszerűsítésére felvett hitelállományunk 1 870 000 Ft.
A Kossuth L.u.23. ház vásárlásához felvett hitelállomány 7 350 000 Ft.
Beruházások és felújítások: Az összes fejlesztési kiadás 102 851 785 Ft.

Dr. Csörnyei László
polgármester
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Kitüntetések október 23-a alkalmából

1956 dicsőségére és tragédiájára
emlékeztünk október 19-én délután a húsz
éves Kopjafánál. A hetényi cserkészek és a
Bányász Baráti Kör zászlós díszőrsége
mellett az Egmont nyitány hangjai kíséretében az iskolások (Farkas Lorenzo, Pál
Marót, Bartalovics Zsófia) adtak először
műsort. Ezután Mühl Bertalan rappelt, aki
az eseményre írt saját szerzeményét adta elő.
Dr. Csörnyei László polgármester ünnepi beszédét követően a képviselő-testület döntése értelmében polgármesterünk
és Óbert Gábor alpolgármester kitüntetéseket adott át:
Huszonhét éven át végzett lelkiismeretes és odaadó munkájának elismeréséül
Közszolgálatért Kitüntető Díjat adományozott a testület Strung Nándorné óvodai
dajka részére.
A nemrég elhunyt dr. Martyn Gizella
részére a „Tanuljunk Verseket!” Alapítány
Balázs László. a Zengő Lovas Egyeönzetlen létrehozásáért, el nem múló hálá- sület megalakításáért, helyi hagyományval, posztumusz Hosszúhetényért Kitün- őrző és lovas rendezvények megvalósítető Díjat adományozott a testület.
tásáért részesült Hosszúhetényért Kitün-

tető Díjban. A megemlékezés végén a
megjelent szervezetek és az Önkormányzat
képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékoszlopnál.
Fotó: Gulyás Tamás

A Hosszúhetényi Önkörmányzat delegációja látogatást tett német testvértelepülésünkön, Alfdorfban. November 15én este érkeztünk két kisbusszal és egy
személyautóval Alfdorfba, ahol állófogadással köszöntötték a magyar vendégeket a
szállásadók, a képviselőtestület tagjai,
illetve Michael Segan polgármester úr.
Másnap reggel Ulmba (képünkön) indultunk, ahol látogatást tettünk a „Donauschwäbisches Zentralmuseum-ban. Itt, egy
nagyon kedves magyar hölgy kalauzolásával, megismerkedhettünk a magyarországi
németek bevándorlásának történetével,
korabeli eszközöket, dokumentumokat
láthattunk, és sokunk őseinek története rajzolódott ki a Dunai Svábok Központi
Múzeumának falai között.

vásárra emlékeztet, egyetlen estébe
sűrítve. Hosszúhetényi pavilonunk kínálatában a helyszínen Spéth Franci által
bográcsban főzött pörkölt szerepelt, valamint hosszúhetényi gluténmentes, egészséges sütemények Garamváriné Csanálosi
Andrea jóvoltából, illetve helyi borok és
pálinkák, Strung Nándor és Sebők János
képviselőknek köszönhetően. Természetesen a hölgyek sem tétlenkedtek, Sebők
Jánosné, Erzsébet és Strung Nándorné,
Éva, valamint Ruff Nóra és Óbertné Novák
Irén díszítették a pavilont Szabó Zsolt
képviselő segítségével, töltötték az italokat, kuktáskodtak a főzésnél és segítettek
a kiosztásban is. Az ételből, italból befolyt
adományokat a képviselők és a polgármester a hosszúhetényi iskola udvarán
készülő játszótérre ajánlották fel.
Vasárnap a küldöttség részt vett a
Nemzeti Gyásznap alkalmából az alfdorfi
temetőben tartott megemlékezésen, ahol
polgármesterünk, dr. Csörnyei László,
illetve alpolgármesterünk Óbert Gábor
koszorút helyeztek el az erőszak áldozatainak emlékművénél.
Délután látogatást tettünk a Weleda
kozmetikai cég gyógynövénykertjében,
este pedig búcsúvacsorát adtak tiszteletünkre.
Programban és látnivalókban gazdag
három napot töltöttünk el testvértelepülésünkön, hálával gondolva lakóinak
szíves vendéglátására, illetve képviselőinek és a polgármesternek odafigyelő törődésére. Reméljük, hogy mielőbb viszonozhatjuk ezt Hosszúhetényben!
Folkmann Judit
Fotó: Balázs László

Fényünnepen Alfdorfban

Megtekintettük, szintén magyar idegenvezetéssel, a székesegyházat, és a
belváros nevezetességeit is. A vacsorát
hangulatos zeneszó kíséretében költöttük
el, a vidám hangulatról zenészeink, Balázs
László, Keserű Árpád, Radó Miklós, Spéth
Ferenc, Spéth Tamás, és Magyar Zsolt
gondoskodtak.
Szombaton délelőtt üzemlátogatáson
voltunk Alfdorf legnagyobb munkáltatójánál, a több, mint 2000 főt foglalkoztató ZF Rt-nél. Ebéd után látogatást tettünk
a Pfahlbronni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
laktanyájában és a német tűzoltók megosztották tapasztalataikat magyar társaikkal,
Kozmáry Péterrel és Magyar Zsolttal.
A délután fő programja a Lichtermarkt
volt, amely leginkább egy karácsonyi
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Ökoparti az új közösségi térben

9

Három helyi közösségnek ad otthont a Fő utcai ház

Szederfás ház – így hívják Hosszúhetény frissen avatott közösségi házát a Fő
utca 138-as szám alatt. Ha közösségi ház,
akkor persze közösség is kell. A házat
három helyi civil szervezet működteti: a
Zengő-Mozgó Egyesület, a Gyalogút
Alapítvány és a Hosszúhetényi Cserkész
Baráti Kör Egyesület.
A Szederfás ház ezen szervezetek
szűkebb és tágabb közösségei számára ad
otthont különböző műhelyeknek, táboroknak, rendezvényeknek.
A szervezetek működésének középpontjában állnak a népi hagyományok, a
fenntarthatóság, az egészséges életmód, a
kör-nyezeti nevelés, az élményalapú
foglalkozások és kreatív műhelyek.

pályázatot nyújtott be saját fenntartójához
érdekükben. A sikeres pályázat eredményeként egy hároméves támogatói
szerződést írtak alá a hetényiekkel; az idei
év volt az első. A kéthetes építőtábor során
a belga fiatalok és vezetőik segítettek az
épület belső tereinek kialakításában.
Ennek köszönhetően szeptembertől három
teremben működhetnek a foglalkozások. A
projektet a Hosszúhetényi Önkormányzat
is támogatta azzal, hogy, a táborozók az
általános iskola tornatermét használták
szállásként.
A következő két év tervében az épület
tetőszerkezetének felújítása, illetve az
épülethez tartozó pajta átalakítása szerepel. A pajta a remények szerint egy újabb

Jánosi László, Pandur Zsanett – kezében a belga építők pólójával – és Nyisztor
Miklós a három civil szervezet képviseletében a házavatón.

Az épület az elmúlt nyár folyamán
felújításon esett át. Ezeket a munkákat egy
belga támogató csoport segítségével sikerült finanszírozni és kivitelezni. A Bouwgroep Ontwikkeling Aalst (BOA) nevű
csoport (http://www.bouwgroep-aalst.be/)
egy különleges misszióval működik:
építőipari szakképzésben tanuló fiatalok
számára nyújt lehetőséget, hogy a nyári
szünidőt tartalmasan és egyben hasznosan
töltsék. 1961 óta (1982 kivételével) minden nyáron olyan építőtábort szerveznek,
amelynek keretében szociális alapon
működő projekteket támogatnak anyagilag
és munkaerővel, a keresztényi segítő
szellemiségben.
A csoport már 23 éve jár Magyarországra, és a Gyalogút Alapítvány másik
belga támogatóján keresztül ismerkedett
meg a Szederfás közösségi házzal. Az első
találkozások kölcsönös szimpátiához
vezettek, így az építőcsoport hivatalos

színtérrel gazdagítja majd a falu közösségi
életét, mivel itt egy nagyobb létszámokat is
fogadni képes rendezvényteret alakítanak
ki, ahol táncházaktól a filmvetítésig sokféle találkozásra adódik majd alkalom.
A Szederfás ház hivatalos avatójára
november 24-én került sor, egy Ökoparti
keretein belül. A Gyalogút Alapítvány
tavaly is rendezett már egy nagysikerű
Ökopartit. Az idei rendezvény is rendkívül
jó hangulatúra sikerült, annak ellenére,
hogy az időjárás nem a legcsalogatóbb
arcát mutatta a ködös-esős szombat reggelen. Azok a bátrak, akik már délelőtt is
elindultak otthonról, beszélgetéseken és
műhelyeken vehettek részt a fenntartható
életvitel különböző területei kapcsán. Volt
malátaital-készítés, bioszén előállítás,
bábelőadás és kreatív foglalkozások
gyerekeknek.
Az ebéd után a hivatalos házavató keretében egy fiatal szederfát/eperfát (morus

alba) ültettünk el a ház udvarán, (képünkön)
mely az udvart most uraló öreg rokona
helyébe léphet majd a maga idejében.
Délután folytatódott az ökotudatos ismeretterjesztés, miközben folyamatosan érkeztek a vendégek.
A közösségi hangulat a délután végén
hágott a tetőfokára, amikor a népi hagyományoknak megfelelően táncházban énekeltek és táncoltak együtt kicsik és nagyok.
Ekkor kb. 70 ember volt együtt a Szederfás
házban. Különleges, megtartó rítus volt ez,
ahol a mindennapi életből kilépve, ünneplő
szívekkel találkoztak a közösség tagjai.
Gyerekek zsongása, felnőttek éneklése,
táncoló lábak dobbanásai, edények csörgése, poharak zörgése, baráti beszélgetések – egy élő közösség együttlétének
meghitt hangjai voltak ezek.
Hosszúhetény egy különleges falu,
ahol egy modern társadalomban is sikerül
a régi hagyományokat követni, a rítusokat
megélni. Mostantól a Szederfás ház is az
egyik otthona lesz a közösségi élet hétköznapjainak és ünnepeinek.
Pandur Zsanett
Fotó: Gondos Valéria

JÓGA

A SZEDERFÁS HÁZBAN
(Fő utca 138.)

Gerincjóga

Szerdánként 18:00-tól

Jógaflow

Hétfőnként 17:00-tól
Tartja:

Nyisztorné Mikuli Dorka
30/398-2346
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Mikulás ünnepség a Roma Önkormányzatnál

András napján, november 30-án koszorú készítéssel vette kezdetét az adventi rendezvények sora Hosszúhetényben.
A tájház istállójában egymásnak adták
a kilincset az érdeklődő anyák, nagymamák és gyerekek a délután során.
Sok szép, fenyővel, szárított naranccsal,
illatos fűszerekkel, dióval díszített – s
ami a fő –, saját kezűleg készített adventi koszorút vihettek haza a családok.

Az iskola négyes termében izgatott gyerekek ülték körül az asztalokat december
1-jén délután. A felnőttek, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a szomszéd
ebédlőben rendezkedtek, készültek a kulturális műsorra. A gyerekek rajzolgattak, s
várták a Mikulást, – aki egyre késett! Mígnem – sok bíztatásra – felcsendült a Hull a
pelyhes fehér hó… , s be is kopogott a Télapó. A kicsik sorra járultak elé, átadták
rajzaikat, a bátrabbak verset is mondtak, s valamennyien kaptak egy nagy ajándékcsomagot. Bogdánné Száraz Hajnalka elmondta, hogy 60 gyereknek készített
ajándékot az önkormányzat idén.
Az elnökasszony köszöntője után Csörnyei László polgármester is üdvözölte az
egybegyűlteket jó szórakozást kívánva mindenkinek! A vendégek elénekelték a beás
himnuszt, majd felcsendült a Kétújfalusi Hagyományőrző Együttes muzsikája. A
háromtagú (apa és két fia) zenekar ezúttal nem hagyományos hangszereken, hanem
két gitáron és egy szintetizátoron játszott. A vérpezsdítő zenére néhányan táncra is
perdültek. Őket a hetényi Népi Együttes táncosai követték, majd a népszerű, szintén
hagyományőrző Limba Nostru Együttes muzsikált.
A ROM-RKT-18- B-0136 pályázat segítségével megvalósult roma kulturális renM. Zs.
dezvény este közös vacsorával zárult.

Mikulás-várással telt az első decemberi hét a gyerekek számára. S a
Mikulás jött is! A Roma Önkormányzathoz, az óvodába, az iskolába, a Hosszú
Kávéba, még a templomba és az adventi
vásárba is ellátogatott december 9-én. S
osztogatta a csomagokat, szórta a szaloncukrot… Érdekes, virgácsot senkinek sem hozott!
A Mikulás idén is jócskán túllépte saját
túlórakeretét, de szerencsére az édességekre nem volt gondja, hiszen ezúttal
is sokan támogatták tevékenységét:
Polgármesteri Hivatal, Nonprofit Kft,
Német Klub, Hosszú Kávé, Tom Market,
dr. Csörnyei László, Sebők János.
Köszönet a Mikulásnak és a támogatóknak!

A kisiskolások számára – megkönnyítendő a várakozást – egy zenés műsort
kértünk és kaptunk a Csorba Győző Megyei Könyvtártól. December 5-én délelőtt
a három tagú, Röppentő zenekar szórakoztatta az alsós évfolyamokat. A műsor
igazán nagyszerű volt, színvonalas dalokkal, megzenésített versekkel, zenei
rejtvényekkel. Csak úgy zengett az aula a gyerekek ovációjától!
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Szobrok születése

A Miklós-napi hétvégén, a Kultúrházban kiállítás nyílt péntek este. Borsi
Lakatos László kisújbányai szobrász tárlatát
Sólyom László volt köztársasági elnök – a
Kelet-Mecsek, s főként Kisújbánya
szerelmese – nyitotta meg baráti szavakkal.
Az elnök úr nem annyira az alkotásokról
beszélt, hanem az alkotó életútját és a szobrok születésének körülményeit elevenítette
fel.
Az intézmény vezetője Papp János
megköszönte az elnök úrnak, hogy annak
idején kiállt a Zengő védelmében és
örömének adott hangot, hogy azóta is több
rendezvényen üdvözölhettük. A megnyitó
ünnepséget Molnár Veronika és Reinhardt
Júlia népdalkettőse színesítette.
A Duliskovich Bazil festőművész által
rendezett kiállítás egy hónapig lesz látható a
Kultúrház emeleti termében.

Kisújbánya vonzásában
Borsi Lakatos László kiállítására

„Lakatos László néven születtem
1974. június 2-án. Gyermekkoromat Bikalon töltöttem. Anyai nagyszüleimtől
becsületességet, őszinteséget, békességet
tanultam. Borsi nagyapám emlékére vettem fel a Borsi nevet.
Tizenkét évesen kezdtem fát faragni, s
mivel a falunkban más lehetőségem nem
volt, Tóth Mihály bácsit kértem meg,
hogy foglalkozzon velem egy kicsit. Ő ezt
örömmel tette. Dísztárgyakat faragtunk,
de éreztem, ez nekem kevés.
Az általános iskola befejezése után
kőfaragónak tanultam, de tudtam, továbbra is a szobrászat érdekel. Bekopogtam
Bocz Gyula hosszúhetényi szobrászművészhez, aki éveken át tanított, s látott el
jótanácsokkal. Később találkoztam Bakó
László várdombi szobrászművésszel, akit
haláláig barátomnak tudhattam, s mesteremként tisztelek. Ő indított el a pályán,
s ő mutatott be Pierre Székelynek, a Franciaországban élt híres magyar szobrásznak is. Első komolyabb munkámat 1997ben az ő művésztelepén készítettem,
„Pierre Székely Péternek” címmel.
2003 óta Kisújbányán élek és alkotok.„
Borsi Lakatos Lászlót tíz éve ismerem, de elsősorban úgy, mint aki folyton
Kisújbányáért dolgozik: épít, felújít, harangtornyot, üveges emlékkövet farag.
Derksen Gyöngyi férjeként nem is tehetne mást, mindkettőjük életét meghatározza a faluközösség önként vállalt szolgálata. Laci a telefont is úgy veszi fel, hogy:
“Halló, itt Kisújbánya.” A faluban kisújbányai idő szerint folydogáló élet
tökéletes az ő nyugodt, filozófikus
humorral megáldott természete számára.
Kőfaragó munkáit is itthoni műhelyében

készíti, ha lehet. (Legutóbbit, a magyar
hőlégballonozás emlékművét, az őcsényi
repülőtéren avatták szeptemberben.)
Szobraival azonban jóformán csak télen
jut ideje foglalkozni.
Mostani, első önálló kiállításán egész
eddigi munkásságának legjava vonul fel.
Vannak köztük olyan alkotások, mint pl. a
tardosi mészkőből készült Kakas-nyalóka, vagy a csodásan kézbe simuló fából
készült Mag, melyeket a Hetényi Hetek
közös tárlatain már láthattunk, de művészi fejlődésének útját ezen a bemutatkozó kiállításon követhetjük: Az első
játékos darabtól, mely Bakó László
művésztelepén a Kőkóstoló napok alkalmával készült, a ”lázadó korszakból”
származó bolondsipkás földgömbön át,
az elvontabb Bárány-ig (A kis herceg
bárányáról van szó, a ládában). A Pierre
Székely Péter emlékére készült mű arról
szól, hogy egyre ügyesebben bánik az
anyaggal. Humora is megcsillan, gondoljunk az almacsutkára! Idősödve pedig a
gegektől eljut a szakrális művészetig.
Mesélte, hogy amikor életében először
gyújtotta be a műhelyben a kovácstüzet,
vésőt akart készíteni magának, de szobor
lett belőle: Krisztus három szege, majd a
szegekből kereszt.
A kiállításon, a mennyezetről lóg
három üveggömb. Látszólag nem illenek
ide. Laci szimbólumnak szánta őket:
„Olyanok, mint a szappanbuborék – mint
a mi életünk is –, ha a fény megcsillan
rajta, az összes szín benne van. Az alkotás
során az ember a föld felett jár. A teremtő
lélek ilyen buborékban utazik, egyre feljebb, Isten felé.”
Müller Zsuzsanna

Egyházi hírek
Adventi találkozó

A családos közösségek számára tartottunk adventi találkozót december 8án, az iskolában. Tíz rászoruló család
számára a templomban gyűjtött élelmiszer adományokat csomagoltuk be, majd
mindegyikhez fából, kézzel készített
betlehem is került, a résztvevők segítségével. A rendezvényen részt vett Nagy
Norbert atya, valamint a hamarosan,
január 1-től falunkban diakónus szolgálatot teljesítő Asztalos Gábor és
családja is bemutatkozott.

Jótékonysági hangverseny

Advent második vasárnapján, december 9-én, a már hagyományossá vált
Miklós-napi hangversenyt idén újra a
templomba szervezte meg az alapfokú
művészeti iskola, melynek jótékonysági
célja is volt: a befolyt adományt a templom felújítására szántuk. A felemelő,
gyerekek és tanárok által előadott
darabok adventi hangulatúvá varázsolták
a napot.
Köszönjük a pedagógusok és zenész
növendékek munkáját, felkészülését, a
szép előadásokat!
Hálás köszönet illet még mindenkit,
aki lelkileg vagy anyagilag támogatta a
rendezvényt! Örömmel mondhatjuk,
hogy jelentős pénzösszeget sikerült
összegyűjtenünk, 72.200 Ft-ot számolhattunk össze!
Minden jó szándékú támogatónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Jánosiné Rajnai Virág

Fotók: Müller Zsuzsanna,Gulyás Tamás,
Wágner Bettina
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A Miklós-napi bormustrát húsz évvel
ezelőtt szervezték meg először a borászok,
azóta helyi hagyománynak számít. Az idei
mustrát is megelőzte a gazdák által
összeadott, együtt érlelt, esztétikus címkével ellátott Miklós-bor megáldása a
délelőtti szentmisén. A harminc gazdától
származó – főként olaszrizlingekből álló,
– közös bor a helyi összefogást szimbolizálja.
Az estébe nyúló mustrán – Szabó
Gábor elnökségi tag köszöntője után – az
ünnepi bor kóstolása mellett ki-ki a maga
borát is bemutathatta a tagságnak.
Az év utolsó borász összejövetelét
közös vacsora, a Mikulás jövetele és
Szirtes Zoltán vetítése tette teljessé.

A vasárnap vásárnap – legalább is
védőszentünk ünnepén. A Kultúrház udvarán és a Tavasz Vendéglő kerthelyiségében rendezett kézműves vásárra idén
24 árus jelentkezett, köztük több osztályközösség is saját – vagy inkább

A boldogság és a szeretet
ünnepe

Orcsik Ferenc pécsi népművelő-író
volt a vendége a könyvtárnak december
10-én este. A házigazda Olvasókör tagjai
már többször találkoztak rendíthetetlen
optimizmust sugárzó munkáival, s ezúttal is garantált volt a kellemes előadás.
Orcsik Ferenc írásai mindig a
boldogság-keresésről szólnak, s – saját
hitvallása szerint is – az a céljuk, hogy
segítsenek utat mutatni az embereknek a
boldogsághoz. Kell-e ennél több, így
karácsony közeledtével?
Az előadást a Csorba Győző Megyei
Könyvtár támogatta.

Müller Zsuzsanna
Fotó: Gulyás Tamás

szülői – készítésű sütikkel, apró ajándékokkal. De volt ott gyönyörű mézeskalács, szörp, lekvár, szappan, kerámia,
foltvarrott párna, horgolt karácsonyfadísz, sok-sok helyi készítésű, kedves
ajándéknak való. Még sonka, kolbász is,

ami pillanatok alatt elfogyott. A falusi
vendégfogadó asszonyok ingyen kínálták a süteményt, s nem maradhatott el a
finom forralt bor sem. A cserkészlányok
karácsonyi dalokat énekeltek. Igazi
adventi hangulat lengte be az udvart...

Az Idősek Karácsonyára idén közel nyolcvan 70 év feletti időskorú fogadta el az
Önkormányzat meghívását. A résztvevők kis ajándékot kaptak. Akik nem tudtak
eljönni azok számára a hivatal dolgozói eljuttatják a karácsonyi figyelmességet.
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Mit rejt az online világ?
Hetényi Hétfő Esték az elektronikus médiákról

A digitális média világába kalauzolták el az idei hétfő esti
előadások a hallgatókat. A Nemes János Művelődési Központ
munkatársai úgy gondolták, hogy a téma a levegőben lóg, nagyon aktuális és megkerülhetetlen, hiszen szinte minden felnőtt és
gyerek kezében ott van már az okostelefon, miközben
édeskeveset tudunk a virtuális világ hatásairól, veszélyeiről. (A
tavalyi hatodikosok által írt és eljátszott színdarab, mely az internetre, facebookra teljesen rákattant gyerekekről szólt, szintén arra
ösztönzött minket, hogy a témával foglalkozni kell!)
Online gyerekek, offline szülők. X Y Z alfa generációk – mik
ezek? Posztolok, tehát vagyok – a közösségi média hatása a
személyiségre. Az internet veszélyei – hogyan óvjuk meg
gyerekeinket? Ilyen címek csábították a közönséget a könyvtárba a novemberi hétfőkön. S az érdeklődők – örömünkre fiatalok
és idősebbek egyaránt –, minden alkalommal szépen meg is
töltötték a termet.

Mozgalmas évet zárnak a tűzoltók

A Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mozgalmas
időszakon van túl. Szerencsére nem a káresetek tekintetében.
Pályázatok: Vidékfejlesztési Program „Közösségi épület
fejlesztése Hosszúhetényben 1.ütem” című projekt keretén belül,
a Hármashegy utca 17. szám alatti telephelyünkön április hónapban megkezdődött az új szertár kialakítása, felújítása, melyet a
hosszúhetényi F.Á.V. Kft kivitelez. Az épület befejezése 2019.
júliusában várható.
Május 28-án kaptuk az örömhírt, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pályázatán 860.000.Ft-ot nyertünk, mely összeget a tűzoltóautó motorfelújítására és
egy új légzőkészülék beszerzésére fordíthattunk. November 28án a tűzoltóautó elkészült és friss műszaki vizsgával készenlétben
áll Hosszúhetény védelme érdekében. Az új légzőkészülék
átadására december 4-én került sor. Október 2-án a Hankook
Magyarország pályázatán 4 darab kisteherautó gumit vehettünk
át, amit a „csapatszállító” kisbuszunkon tudunk használni.
Tanfolyamok: Június 15-én záróvizsgával ért véget a 144
órás tűzoltóvezetői tanfolyam, melyet Kőnig Csaba és Magyar
Zsolt sikeresen teljesített. Október 27-én a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot sikeresen elvégezte Pintér Ildikó, Csősz Beáta, Kóró
Anna, Dr. Garamváriné Csanálosi Andrea és Kozmáry Péter.
Káresetek és közösségi szerepvállalások: Nyári hónapokban három alkalommal végeztünk darázsirtást. Két alkalommal
az óvoda ereszcsatornáját szabadítottuk meg a lehullott
falevelektől. Augusztus 20-án Palkonyán minősítő oklevél átadáson és egy jó hangulatú záró rendezvényen vehettünk részt.
Szeptember 7-én Kisújbánya adott otthont egy nemzetközi
gyakorlatnak, melynek lebonyolításában és végrehajtásában aktív
szerepet játszottunk. A gyakorlatra többek között Lengyelországból, Csehországból és Egyesült Arab Emirátusokból érkeztek
katasztrófavédelmi szakemberek.
Szeptember 11-én az Önkormányzat kérésére a strand
területén szivattyúzási munkálatokat végeztünk.
November 17-én Alfdorfban jártunk, ahol Michael Segan alfdorfi polgármester úr meghívásának eleget téve, a pfahlbronn-i
tűzoltóság új csapatszállító buszának átadásán, majd az azt
követő szakmai beszélgetésen vehettünk részt.
November 18-án az esti órákban kaptuk a jelzést, hogy az
objektum alatti kanyarban két autó az árokba hajtott. Három fővel
vonultunk a helyszínre és a pécsi tűzoltók munkáját segítettük.
Magyar Zsolt ÖTE Parancsnok

Talán az is segített, hogy a 3Htv stábja ( A falu Hosszúhetény
facebook oldal videósai) rövid interjúkat készített az előadókkal
és a résztvevőkkel.
Szerencsére helyben illetve Pécsett sikerült nagyszerű
előadókat találnunk. Gilbert Ákos, saját cége, az Assist Media 20
éves vezetője, a generációk sorát oktató Morvai Levente informatikus, Bencze Tímea pedagógiai szakpszichológus (iskolánk
pszichológusa is) valamint Fekete Rita korábbi rendőr alezredes,
ifjúságvédelemmel foglalkozó szakember fogadta el felkérésünket Az előadások után, közben minden alkalommal rengeteg
kérdés merült fel, mondhatni, teljesen körbejártuk a nagyon izgalmas témákat, s sok gyakorlati tanácsot is kaptunk.
Egy idősebb nagymama, akiről tudom, hogy nem használ
számítógépet, de érdekli a körülötte zajló élet, úgy állt fel az
utolsó előadás után, hogy „Ezt minden szülőnek hallania kellett
volna!”
M. Zs.

Új hallás, új élet!

Fantasztikus félévet zártunk, nagyon jó előadók látogattak el
hozzánk a Diabétesz Klubba.
Szeptemberben dr. Hárságyi Erzsébet főorvosnő tisztelt meg
minket. Ő az idegi halláscsökkenésről, fülzúgásról ill a
szédülésről szólt. Az ismert cukorbeteg néha sajnálatosan nem
foglalkozik enyhe fül-orr-gégészeti panaszaival, mivel úgy gondolja, hogy ezek a panaszok maguktól megoldódnak. A cukorbetegeknél gyakori a nyaki érszűkület. Az első tünetek közé
sorolható a szédülés és a fülzúgás. Hirtelen kezdődő szédülés
esetén indokolt az orvosi vizsgálat. Számos esetben a betegek
általános bizonytalanságot, legyengülést vagy ájulás előtti érzést
panaszolnak. A tünetek hátterében meghúzódó rendellenesség
különféle okokra vezethető vissza. A doktornő elmondta, hogy
mire kell odafigyelni, s életmódra vonatkozó tanácsokkal is ellátott minket.
Októberi vendégünk Kis-Vidéki Henrietta volt, aki a gyógyítás új eszközéről, a lézerfény hatásairól tartott előadást, amely
gyorsítja, ill. beindítja a szervezet gyógyulási folyamatait, fájdalomcsillapító hatása van, gyulladás és duzzanat csökkentő, vérés nyirokkeringés javító, serkenti a sérült idegek regenerációját.
Vendégünk volt még Armbruszt Zoltán a Szempátia Optikai Szalonból, aki a diabétesz szemészeti szövődményéről beszélt.
Novemberi előadónk a komlói kórház új kardiológus szakorvosa, dr. Pongrácz-Kreska Zita volt, aki a cukorbetegség szív és
érrendszeri vonatkozásairól beszélt. A diabéteszben szenvedők
kis és nagyereiben alakulhatnak ki eltérések, melynek
következtében szívinfarktus alakulhat ki. A trombózis veszélyére,
a gyógyszerek ill. vérhígítók szedésére hívta fel a figyelmet a
doktornő. A megváltozott anyagcsere következtében az
érelmeszesedést elősegítő vérzsírok szintje is megnő /LDL/,
ezért nagyon fontos a koleszterin gyógyszer szedése. Gyakorlati
tanáccsal is ellátott minket, hogy hogyan kell helyesen vérnyomást mérni.
A Diabétesz klub egész éve mozgalmas és tartalmas volt.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették
munkánkat. Mindenkinek boldog békés ünnepeket és új évet
kívánok!
Réfiné Hegyi Katalin

A könyvtár a téli szünetben

december 23-án 9 -11óráig-ig, december 27-én 14 -18 óráig,
január 2-án 14-18 óráig lesz nyitva!
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NEMESSZEGHY ERVIN atya emlékére
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(1929 — 2018)
Az Életrendezés Háza lelkésze volt 2005 — 2012-ig

Szeptember 25-én, kedden este 20 óra előtt szentségekkel
megerősítve elhunyt Nemesszeghy Ervin SJ, a magyar jezsuita
rendtartomány korábbi provinciálisa, és az Életrendezés Háza
egykori lelkésze. Budapesten a Krisztina körúti idősotthonban
rendtársai mellette voltak az utolsó óráiban, és imádsággal kísérték, míg szépen elaludt.
1993-ban a 79. évében járó jezsuita, Vácz Jenő atya elmeséli
álmait és terveit a rend akkori provinciálisának, Nemesszeghy
Ervin atyának egy lelkigyakorlatos házról, melyet Püspökszentlászlón szeretne megvalósítani. Bizalmat, biztatást és
támogatást kap tervei megvalósításához. 1994 június 27-én,
Szent László ünnepén Ervin atya személyesen áldja meg az első
alig 100 m2-es épületszárnyat és kéri Isten áldását az itt folyó
lelkigyakorlatokra.
Jenő atya halálakor 2003-ban újra Ő a rend provinciálisa és
szívügyének tekinti az ÉH további támogatását, a folyamatos
jezsuita jelenlét biztosítását. Provinciálisi megbízatásának
leteltével, pedig utódjának felajánlja, hogy amennyiben
megbízza, Ő örömmel vállalná az ÉH lelkészi, lelkigyakorlatvezetői szolgálatát. Az Ő beleegyezése kellett az ÉH születéséhez, és gondoskodásával, támogatásával segítette a ház fennmaradását. Mégis ekkor kaptuk tőle a legtöbbet, amikor saját
magát adta az ÉH szolgálatára.
Ervin atya az ÉH Baráti Körének az alábbi sorokat írta
bemutatkozásul amikor ide érkezett.
"1929 aug. 13-án születtem Budapesten, mint szüleimnek
harmadik fiúgyermeke. Pécsett nevelkedtem, így a Mecseket jól
ismerem. A Piusz Gimnáziumba jártam, 1947-ben érettségiztem.
1948 nyarán felvételt nyertem a jezsuita rendbe. Az újoncidőmet
Budapesten a zugligeti Manrézában töltöttem, de annak befejezése előtt, 1950 májusában kilakoltattak bennünket, majd
1950 június 10-én elhurcoltak Szegedről a Kálvária sugárúton
lévő jezsuita rendházból sok rendtársammal együtt. 1956-ban

Legyen több találkozás a fogyatékossággal élők
és az ép emberek között!

Túra a megújult Paraerdőben

Január 5-én Paralány újra eltűnik a hetényi erdőkben! Hét
állomáshelyet kell megtalálnotok, különböző érzékszervekre
ható feladatokat megoldanotok ahhoz, hogy teljesítsétek a
küldetést, átéljétek a kalandot és megmentsétek a fura lányt.
A Speckó ezúttal teljesen elvarázsolta az erdőt. (A Speckó
egy közösségi tér, ahol szabadulós játékokat játszhatsz. Megtanulhatod a képességeid, az érzékelés a kompetenciák
határait, jelentőségét és fontosságát.) Nem lesznek autók, érintünk több helyi vendéglátót, biztosított a 10 kilométeres táv,
garantált a túraélmény és az elvarázsolt játékélmény egyben.
Ajánljuk családoknak, csapatoknak, pároknak, természetszeretőknek, a kalandos játékok kedvelőinek, akik
fogékonyak a játékos feladatokra. Minden állomáshelyen
meglepetés és feladat vár. Az indulás 9 órától 11 óráig lehetséges a Hosszú Kávéból. A részvétel díja 700-forint/fő, 14 év
alatti gyermekek számára a részvétel ingyenes.
Abszolút gyermekbarát rendezvény! S persze várunk benneteket a pécsi szabaduló szobánkban is! Szervezünk csapatépítőket, szülinapokat, kreatív foglalkozásokat. Ismerd meg
Paralány sztoriját, és támogass egy jó ügyet! Kövess minket az
instagramon: mentsd_meg_paralanyt, a facebookon: specko –
pécs!
Elérhetőség: SPECKÓ 7625 Pécs, Vince u.11-13.

külföldre menekültem, hogy a rendi tanulmányaimat folytathassam. Angliába kerültem és ott szenteltek pappá 1959-ben.
További tanulmányok végzése után 1966-tól filozófiai tanár lettem Heythrop College-ban először Oxford mellett, majd 1970től Londonban a Londoni Egyetem keretében. 1978-ban provinciálisom Kanadába küldött, ahol Torontóban novíciusmesterként működtem 1978-1988 között. Sok lelkigyakorlatot
vezettem Angliában, Kanadában, USA-ban, Dél-Amerikában, és
Európa számos országában. 1990-ben visszatértem Magyarországra, mint az újból egyesített magyar jezsuita provincia kinevezett tartományfőnöke. Miután 1996-ban befejeztem
tartományfőnöki megbízatásomat, 3 évig igazgató voltam
Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Ezután 3 évig
a dobogókői Manrézában segítettem, majd 2002 és 2005 között
ismét provinciális lettem. 2005 február 2-án megtörtént a
„nemzedékváltás” a magyar provinciában és az új provinciális
Püspökszentlászlóra küldött, hogy folytassam azt a munkát, amit
Vácz atya kezdett meg. Bízom abban, hogy hazánk egyik
legszebb tájegységében, a Zengő tövében megépült Életrendezés
Háza továbbra is sok száz magyar honfitársamnak ad majd erőt
az újrakezdéshez, a megújuláshoz, az élet terheinek nyugodt és
bátor elviseléséhez." (2005. június)
Ervin atya aktív papi-szerzetesi szolgálatának utolsó szakaszát közöttünk élte. Egy kimagasló, rengeteg felelősséget hordozó szerzetesi élet, alázatban és nagy szeretettel áthatott
lezárásának voltunk tanúi. Hét évig élt közöttünk, és nem csak
az ÉH, hanem sok hetényi hívő és családos közösségünk
lelkésze, lelki vezetője volt.
Hálás szívvel emlékezünk Ervin atya itt töltött éveire.
Köszönjük azt a sok kegyelmet, melyet rajta keresztül
közvetített lelkigyakorlatozóink és a hosszúhetényi hívek felé a
Jó Isten.
Piffkó László
IN MEMORIAM NAGY SÁNDOR
Õ is elment. Nagy Sándortól a gyászolók november 10-én
búcsúztak szülõvárosában, Szekszárdon. 79 éves volt.
A Homparkett üzemét elhagyva, a '90-es évek közepén
segítõ munkatársammá vált parkjaink felújításában, létrehozásában a millecentenáriumi és millenniumi megemlékezések méltó megünnepléséért. Kevesen tudják ma már, de
közösségi ember volt mérnökként is, amikor az öreg iskola
udvarán teniszpálya épült anno, és részt vett az építésében.
Szakértelmét vettük igénybe, amikor Hetény vezér szobrához
Bocz Gyula neves szobrászunkkal karöltve Köves-tetõn
kiválasztottuk a három, megfelelõ fonolit tömböt. A helyi
kõbánya parkjának kialakítása, rendbetétele, fásítása a nevéhez
kötõdik, valamint a rábízott közmunkásokéhoz. A falunk
központjában 1996-ban kialakított park elõtti járda megépítéséhez a díszköveket helyben készítették a kultúrház alagsorában. Aztán nyugdíjas korában még tanított Komlón a szakmunkásképzõben. Visszavonultan, csendben élt Edit aszszonnyal, de többször is meglátogatta Barcelonában élõ
mérnök fiát, Pétert és családját.
Haláláig szinte napi telefonos kapcsolatban voltunk. 2018
nem volt könnyû éve, betegségekkel küszködött, többször
került kórházba. Mégis váratlanul ért a halálhíre. Végül nyugtalan, beteg szíve vitte el az örökkévalóságba.
Hamvainál falunk nevében is elbúcsúztam tõle örök nyugalmat, békét, csendességet kívánva. Keze nyomát õrzik a
parkjaink, Õt az emlékezetünk.
Nádor Rudolfné
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A Magyarországi Tájház Szövetség
október 4. és 6. között rendezte meg Kalocsán és Dunaszentbenedeken az Országos
Tájházas Konferenciát, melynek apropója
idén a Szövetség 15 éves jubileuma volt.
Poór Gabriella – az ország minden tájáról
érkezett közel száz résztvevõ elõtt –
bemutatta a 2017-es évben megvalósított
Rica, rica kukorica… tájházi program az
óvodások helyi fejlesztéséért, címû
mintaprojektet. A konferencián több ízben
is emlegették falunkat, az év tájházai és az
év tájház-vezetõi sorában.
Október 6-án ismét "nagy nap" helyszíne volt a tájház udvara. Oláh Brigitta és
párja Maurer Bálint esküvõje helyszínéül
a tájházat választotta. Szerencséjükre
csodálatos õszi napsütéses idõ adatott az
eseményhez.

A Családok Éve kapcsán október 20án, APA Fesztivált tartottak a tájházban.
(1. és 3. kép ) A Baranya Megyei Család,
Esélyteremtõ és Önkéntes Ház szervezésében megvalósuló egész napos program
az apák családban betöltött szerepével
foglalkozott. A fesztiválon elõadásokkal,
kerekasztal beszélgetéssel, "apa-utód"
akadályjátékkal, és egyéb élményekkel
gazdagodtak az érdeklõdõ családok.
Október 21-én Tájház-túránk Hosszúhetény határát járta végig. Ormándnak
indulva, Vakcsa felé vettük az irányt, majd
felkapaszkodva a régi vasúti sínekhez
annak nyomvonalán haladtunk. Elmentünk a horgásztó mellett, majd Viktórián
(Hársas- telep) át, végállomásként Ilovay
Zsuzsa körházába érkeztünk. (2.kép)
A könnyedebb túra után élvezetes volt
hallgatni Zsuzsát, aki bemutatta háza programjait, bevezetve minket életének spirituális világába. Köszönjük szépen!
Október 26-án tartottuk meg szokásos
szezonzáró összejövetelünket a túrázókkal, fényképvetítéssel és vacsorával egybekötve. Közben a tájház konyhájába
"vendégek" is érkeztek, mivel a 7. b osztá

lyos tanulók kreatív Halloween-partija
titkos rejtvényének egyik állomása voltunk.
Október 29-én hétfõn, Komlóról
táborozó gyerekek érkeztek tájházunkba.
Az õszi szünetben a Közösségek Háza
szervezett programot a gyerekeknek, minden nap egy környékbeli faluba látogatva.
Délelõtt Csajkásné Kéninger Ágnes Márton-napi ludat készített a gyerekekkel
csuhéból, majd ludas játékokra invitálta
õket. Poór Gabi pedig hetényi mesékkel,
népi játékokkal szórakoztatta a gyerekeket. Délben helyi finomságokat is kóstolhattak kis vendégeink.

November 21-én, a PTE néprajz szakos hallgatói, népi építészet kurzus keretében látogattak tájházunkba, s a dr. Máté
Gábor egyetemi tanár vezette gyakorlati
foglalkozáson alaposabban megismerkedtek tájházunkkal.
***
A huzatos udvar sokszor okozott
kellemetlenséget a kemencét használóknak, így idõszerûvé vált a kemence mögött egy szélfogó kialakítása. Október közepén a Település-üzemeltetési Nkft. közremûködésével és Borzok Tibor asztalos
munkájával megvalósult a lambéria fel-

November 20-án megyei múzeumi
szakmai napot szerveztek Pécsen és Komlón, ahol tájházunk vezetõje elõadóként
ismét az uniós mintaprojektrõl tartott
beszámolót. A mintaprojekt online kiadványának lektorálása is megtörtént, február-márciusban megtalálható lesz a
www.mimuzeumunk.hu-n.

szerelése. Köszönjük szépen a segítséget.
***
Adományok: Friedrich László és fia
Marci egy nagyon jó állapotban lévõ
rokkát, Szabó Andrásné pedig egy hímzett
falvédõt és egy törülközõt adományozott a
tájháznak.
P. G.
Köszönjük!
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OVIS HÍREK - OVIS HÍREK
Szüret és vásár

Idén a sok éves hagyományainktól igen csak el kellett
térnünk, mert a szőlőtőkék az időjárással karöltve megtréfáltak
bennünket. Mire elérkezett a régi idők szüretnapja, addigra a
szőlőből már csak mutatóban maradt, a többi már a présházakban
fortyogott és készült a Márton napi bormustrára. Miközben az
udvaron orrunkat lógatva sajnálkoztunk, megszólított bennünket
a terhét még cipelő körtefa: „Ha várnátok még egy-két hetet,
rólam is szüretelhetnétek.”
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töttek ki, és fiatal csemetét is ültettek nyomban. Hosszú évek óta
követjük ezt a szokást az óvodánkban.
A Farkas-nap lehetőséget ad a környezeti nevelésre, a
környezetvédelemre, az élet folytonosságának egy más formában
történő megismerésére.
A gyermekek a Farkas-napi tevékenységet valódi megfogható
élményként élik meg, cselekvő részesei – egy vastag ághoz
erősített nagyon hosszú kötél segítségével, amit mindenki megfog
–, az ék kivágása után, közös erővel kidöntik a fát. Nem csak azt
tanulják meg, hogyan vágják ki a nagy, vagy a kiszáradt fákat,
hogy mire lehet majd felhasználni, miként kell elültetni a fiatal
facsemetét, hanem azt is, hogy az öreg fa új életnek ad helyet,
érzik, tudják, a facsemete kicsi, óvni kell, miként az anya óvja
gyermekét. Az ismereteik bővítésén túl, az érzelmeikre is hatunk.
Reméljük ezek a gyermekek környezetet szerető és kímélő
felnőttekké válnak!
Csajkásné Kéninger Ágnes

Márton-nap

Az óvodai Márton-napot hagyományaink szerint ünnepeltük
az idei évben is. Felelevenítettük mind a magyar, mind a német
hagyományokat, melyek ehhez a naphoz köthetők.

Hát így történt, hogy szeptember helyett októberben szüretelt
a lurkónép. Almát gurítottunk, törtük a diót, s ládába került a
körtefa ez évi termése is. Egy rendes szüret sem múlik el finom
étkek és táncos mulatság nélkül. Ádám bácsi harmonikájával az
apró lábakat nógatta, úgy kopogott a cipő sarka, mint a dió,
amikor leesik a fáról, úgy pirultak az arcocskák, mint a piros
alma, és volt ott még „körtéfa” is. Sült almával, körtelekvárral,
frissen tört dióval, almás-diós sütikével, almakompóttal hiába
tömte tele mindenki a pocakját, még mindig maradt felesleg.
Így történt, hogy másnapra vásárt rendeztünk.
Kislányokon pörgős szoknya, minden legényke „igen nyalka”, indulhattunk a vásárra. Volt ott nagy komédia: Nancsiról
szólt, kinek volt egy tehénkéje sajtot hozott, de elkésett a vásárból, mert a balga azt gondolta, majd a kakasa az ágyból kikukorékolja. Kukorékolta volna, ha meg nem ette volna a róka… A
lényeg mégis csak az volna, hogy volt ott „csere-bere fogadom”,
és amit vittünk, mind eladtuk. A kosarunk mégsem lett könnyebb,
mert újból megtelt körtelekvárral, pörkölt dióval, aszalt almával,
almakompóttal… Ettünk még perecet, áldomást is ittunk, a végén
egy nagyot táncoltunk.
Tíberné Pap Csilla

Délelőtt a gyermekek libás játékokkal, a magyar néptánc
alapmotívumaival, illetve német táncokkal ismerkedtek. Izgatott
várakozás után a délután a családok közös tevékenységével
kezdődött, ahol varrás, kötözés, ragasztás, fonás, gyúrás után
elkészültek a kis tökök, tökös karkötők, libás fali díszek. A
varázslat a lámpás felvonulással kezdődött, majd Szent Márton
története fénylett fel a sötétben. Az este énekléssel, zsíros kenyér,
tea fogyasztásával, és beszélgetéssel telt a meleget és fényt
árasztó tűz körül.
Kaáli Nagy Judit

András-nap

November 30-án, András napján, hagyományainkhoz híven,
az első osztályos gyermekek osztályfőnökeik kíséretében ellátogattak az óvodába. Minden kisgyermek a saját régi csoportjában
tölthetett egy délelőttöt, ahol mesélhettek az iskolai élményeikről,
tapasztalataikról, újra játszhattak régi óvodás társaikkal és a kedvenc játékaikkal. A gyerekek számára is „bállal” ért véget a kisfarsang ideje, mivel András napján elzárják a hegedűket, és ezzel
Farkas-nap
az adventi várakozás, a béke, a csend veszi át a szerepet az
emberek szívében. A csoportok az iskolásokkal közösen gyújtotAz idei Farkas-napi favágás (október 31.) az enyhe ősz miatt ták meg az első gyertyát az adventi koszorúkon.
Czentner Györgyné
november végére tolódott. Néhány vidéken ezen a napon fát dön-
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Mesevarázs két részletben

Iskolánk jótékonysági Katalin-bálját minden évben a 8.
osztályosok tánca nyitja meg. Az idei angolkeringő koreográfiát Pappné Pintér Ilona álmodta meg és tanította be.
Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek, hogy a bál színvonalát lelkes munkájukkal segítették! Külön köszönet illeti a
tombola nyeremények felajánlóit, illetve a Joker zenekart a
fergeteges hangulatért. A bál bevételét osztálykirándulásra
fordítjuk.
Szelle Erzsébet

Népdalos sikerek

Október 19-én harmadszor rendezték meg a Leányvásárhoz
kapcsolódó népdaléneklési versenyt Pécsváradon. Molnár
Veronika az előkelő 3. helyet érte el remek szólójával.
November 17-én a komlói kistérségi versenyen szerepeltek
népdalénekeseink. A mezőny legfiatalabb versenyzője, Hock
Viola 1. osztályos kislány volt, aki produkciójáért különdíjat
kapott. Kisegyüttes kategóriában a Hetényi lányok (Reinhard
Júlia, Gazder Janka, Bodó Csenge) 2. helyet értek el, a Molnár
Veronika - Reinhardt Júlia páros 3. lett. Felkészítő tanárok: Papp
Cecília és Detrich Pálné

NÉMET SZÍNHÁZ

Feltűnő külsővel és rikító vörös hajjal nem mindig egyszerű
az élet.... A libapásztorlány Salome izgalmas kalandjairól és
szerencséjéről szól "A talizmán" címû darab, a Szekszárdi Német
Színház előadásában, melyet a 6. osztályos német tagozatos tanulókkal néztünk meg.
Angol humor kitűnő poénokkal.... Ez várta nyolcadikosainkat
ugyanitt, akikkel a "Miniszter félrelép" című nagy sikerű előadást
néztük meg. Mindkét előadás, amellett, hogy elősegítette a hallás
utáni szövegértést, felejthetetlen élményt jelentett, igazi kikapcsolódást, sok nevetéssel.
Köszönet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a szállításban nyújtott segítségért!
Szelle E.

RefiReál

Iskolánk diákjait két csapat képviselte a Pécsi Református
Kollégium Középiskolája által szervezett „RefiReál” című természettudományos versenyen. A fizika, matematika, kémia,
biológia és földrajz tudásuk mellett az olimpiák és a sportágak
ismerete is szükséges volt a jó szerepléshez. Bodó Bendegúz,
Kozmáry Kamilla és Krajnik Benedek csapata 3. helyezést ért el,
Jánosi Emőke, Nyisztor Zselyke és Piffkó Julianna a 6. helyet
szerezték meg a 19 csapatból. A verseny interneten is zajlott, és
kísérletek elvégzésére is volt lehetőségük a gyerekeknek.
Felkészítő tanárok: a természettudományi munkaközösség tagjai

Idén is megrendeztük november 22-én a Nemes János Mesemondó Versenyt az alsó tagozatos tanulók részére. Érdekes újítás
volt a tavalyi rendezéshez képest, hogy a legkisebbeket (1-2.
osztály), nem az első három helyre sorolták be, hanem arany,
ezüst és bronz minősítést szerezhettek.
A háromfős zsűri (Radó Zoltánné, Kaáli Nagy Judit, Kis-Szekeres
Éva) arany minősítést adott: Batta Xavér 1.b, Fuchs Luca 1.b,
Kalányos Noémi 1.a, Sashalmi Szonja Vanda 1.a, Varga Kamilla
2.a, és Dallos Péter 2.a osztályos tanulóknak.
Ezüst minősítést szerzett: Grünfelder Bence 1.a, Óbert Benett 1.a,
Ónódi-Lukács Petra 1.a, Németh Annamária 2.a osztályos tanuló.
Bronz minősítést érdemelt: Baráti Zénó 1.a, Galgóczi Kilián Attila 1.a, Nagy Máté 1.a, Tóth Tibor Ferenc 2.a, Konrád Zoé
Zsuzsanna 2.b, Simon Marcell 2.b osztályos tanuló.
A 3-4. osztályosok versenyén a "hagyományos" díjazással a zsűri
(Wágner Mónika, Detrich Pálné és Szilvási Zoltánné) megosztott
első helyezést adott Konics István 4. a és Tóth-Gulyás Hunor 3. a
osztályos tanulóknak, míg a második helyezést Szilágyi Boróka
3.a, a harmadik helyezést pedig Ágotai Gréta 4.a osztályos tanulónak ítélte oda.
A zsűri tagjain kívül köszönet illeti a szülőket és a felkészítő
Bereczki Lajos
pedagógusokat is!

Német nyelvi verseny a Leőweyben

A november 30-án megrendezett megyei német versenyen
idén is szép számmal képviseltük iskolánkat. A német nemzetiségi tagozatos 8. osztályból hat tanuló vett részt a megmérettetésen,
amely két részből állt. Az írásbeli nyelvtani feladatokból,
szövegértésből és szövegalkotásból állt, a szóbeli pedig kötetlen
beszélgetéssel indult, majd képleírás és szituációs gyakorlat
következett. A legjobb eredményt elért tanulók mentesülnek a
német szóbeli felvételi alól: Bartalovics Zsófia (91%), Kozmáry
Kamilla (81%) Siker Mihály (73%) Bergauer Dorina (70%)
Jánosi Emõke és Piffkó Julianna (60%) Gratulálunk a szép eredményhez és további sikereket kívánunk!
Felkészítő tanár: Szelle Erzsébet

Népdaléneklési verseny

A hagyományoknak megfelelően idén is novemberben tartottuk az iskolai népdaléneklési versenyt. Huszadikán és huszonegyedikén 55 gyerek részvételével töltöttünk el együtt két
élményekben gazdag délutánt.
Díjazottak: alsó tagozaton 1-2. osztályban arany minősítést
kaptak: Révész Bíborka, Horváth Sándor és a Gábor Dániel,
Hajdu Kolos, Tormássy Csanád Balázs, Dallos Péter alkotta
énekegyüttes. 3-4. osztályban: I. helyezett: Ágotai Gréta, Horváth
Panka, Hoffer Hunor, Horváth Krisztián, II. helyezett pedig
Kedves Dominik lett.
Felső tagozaton I. helyezett: Reinhardt Júlia, Molnár Veronika valamint a Reinhardt Júlia, Molnár Veronika alkotta énekegyüttes és a Jánosi Emőke, Kaáli-Nagy Villő Janka, Kozmáry
Kamilla, Piffkó Julianna énekegyüttes, II. helyezett: Gazder
Janka, Stercz Martin, III. helyezett: Jánosi Zengő és a Táborszky
Lilien, Pölöte Rebeka és Tóth Zsófia alkotta énekegyüttes.
Detrich Zsófia

Iskolai téli szünet
december 22 — január 2-ig.
Első tanítási nap január 3.
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PROGRAMOK
December 30.

Óévbúcsúztató Zengő-túra
December 31.

Szilveszteri bál

I d õs ek k ös zön t és e

Rankl Józsefné, Nagy Mihály, Vadkerti Józsefné, Michel
Jakabné, Csõsz Gyuláné, Pörös János és Hódosi József 80.,
Fábián Lajosné 85., Rátkúti Lajosné és Olgyai Ferenc 91.,
Bocz Istvánné 93. születésnapját ünnepelte az elmúlt õszi
hónapokban. Jó egészséget kívánunk nekik!

az iskolában
Zene: Show-Haj

Asztalfoglalás csak j e g y e l ő v é t e l l e l
a Népi Együttes tagjainál

Január 12.

XXVII. Téli túra
Január 14. 17 óra

A Szent Márton út Baranyában

Derksen Gyöngyi könyvbemutatója a könyvtárban

Január 26.

Sváb bál

Zene: SHOW-HAJ+

Február 16.

Ovis szülõk bálja
Zene: SHOW-HAJ

Február 23.

Nagymamák, nagypapák
bálja
Zene: Norbi

Március 10.

Koszorúcska
Nemes János Mûvelõdési Központ
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
közösségeinkbe, klubjainkba,
mûvészeti csoportjainkba!

Honismereti Klub,
Daloskör
Pévönye együttes,
Díszítõmûvészeti Mûhely
Somkerék zenekar,
Népi Együttes és
Gyerektánccsoportja,
Szent László Kórus,
Olvasókör
Tájház-túra Csapat
Kellõ jelentkezõ esetén
tervezzük

fafaragó mûhely
indítását!

Rendszeres szabadidõs és
testedzési lehetõségek:

Pilates torna
70/298-7894

Asztalitenisz
20/437-2336

Karate

70/675-1898

Szeniortánc
30/597-8506

Gerinctorna
30/448-5199

Zumba

30/336-4833

December1-én a Kultúrházban a Hosszúhetény Fejlõdéséért Alapítvány szervezésében mézeskalácsot díszítettek a
helyi iskolások. Az EFOP-1.3.5-16-2016-00486 sz. pályázat
keretében, a „Helyi érték klubnap: Mézeskalács” elnevezésû
programot Bodor Lídia irányította, aki a Nógrád megyei
Kazárról érkezett és az ottani hagyományos motívumokat
mutatta be a gyerekeknek. A több, mint 500 db mézeskalácsra
nem csak hagyományos minták kerültek, mindenki a saját
kreativitását is kiélhette a díszítés során.
ÜNNEPI MISEREND

December 23-án 11 órakor Hosszúhetényben szentmise
December 24-én 22 órakor Hosszúhetényben igeliturgia
22 órakor Pécsváradon szentmise,
23.30-kor Püspökszentlászlón igeliturgia
December 25-én, 30-án és január 1-jén 11 órakor Hosszúhetényben szentmise.

Születtek:
Szombath Dóra
Szombath Luca
Pandur Anna Lili
Budavári Máté
Bencze Krisztina

Anyakönyv

Házasságot kötöttek:
Nagy László és Bozsó Judit
Várnagy Péter és Csák Beatrix
Hegedûs Gergely László és
Fuchs Bernadett Bettina
Galácz Máté és Farkas Petra
Maurer Bálint és Oláh Brigitta
Fodor Tibor és Kiss Tímea
Póczik Zoltán József és László Katalin

Elhunytak:
Józsa Ignác (1948)
Nagy Sándor (1939)
Czimber Jánosné sz. Keszericze Mária (1939)
Szászfai Lajosné sz. Ruppert Ilona (1923)

szeptember 18.
szeptember 18.
szeptember 23.
november 4.
november 11.
augusztus 10.
szeptember 1.
szeptember 15.
október 4.
október 6.
október 26.
november 17.
október 18.
október 19.
november 23.
november 24.
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Rotary Advent Pécsett
iskolánk részvételével

A Pécsi Rotary Club hagyományaihoz híven idén is megszervezte a Rotary Advent jótékonysági ünnepségsorozatot Pécsett a Széchenyi téren. Ennek keretében az adventi időszak mind
a 24 napján más-más rászoruló, tehetséges gyermeket támogatnak
100-100 ezer forinttal, melyet különböző cégek ajánlanak fel, s
melyek logói a Nádor Szálló homlokzatán kialakított hatalmas
adventi naptárban jelennek meg.
December 4-én – példamutató szorgalmáért és versenyeredményeiért – Csapó Emese Ramóna, a mi iskolánk 7. b osztályos
tanulója részesült a Ferro Electronics Kft. részéről felajánlott, és
Derksen Gyöngyi által közvetített Rotary-támogatásban. Az
ajándék átvételét és az osztályfőnök Pappné Pintér Ilona dicsérő
szavait követően, a hosszúhetényi gyerekek iskolájuk és a díjazott
tiszteletére ünnepi műsort adtak. Ifj. Molnár Ferenc és Molnár
Ádám kürtjátékával, Stercz Martin énekével, Csapó Emese Ramóna szavalatával szórakoztatta a megjelenteket, a néptánc-csoport
pedig Lázárné Szabó Emese irányításával decemberi népszokásokat mutatott be.
Idén iskolánk kapott egy újabb lehetőséget a díjazásra, így
még egy arra érdemes tanulónk, Kaáli Nagy Villő a Heva Kft. által
felajánlott 100.000 Ft-os jutalomban részesült nyolc évi kiváló
tanulmányi munkájáért és sporteredményeiért. A díjátadó december 23-án lesz a Széchenyi téren Pécsett, ahol a fent említett
műsorszámokon kívül, a Pévönye együttes és a 8. a osztályos
Jánosi Emőke, Piffkó Julianna, Kozmáry Kamilla és Kaáli Nagy
Villő is énekel.
A Pécsi Rotary Club tagjai remélik, hogy adventi ünnepségük
nemcsak a jutalmazottnak, hanem az iskola minden tanulójának
és a megjelent közönségnek is maradandó élményt nyújtott, és
nyújt majd december 23-án is! Mindenkit szeretettel várnak a
klub tagjai és a fellépők is, aranyvasárnap 17 órára a Széchenyi
térre!

Folkmann Judit

Szent Borbála napján

Borbála napkor – bányásztelepüléshez méltatlanul kevés
érdeklődővel – tartotta meg az önkormányzat és a Bányász Baráti
Kör hagyományos megemlékezését a bányász emlékműnél.
A Hosszúhetényi Daloskör egy angol eredetű bányászdallal
nyitotta az ünneplést. Jánosiné Rajnai Virág etnográfus, az iskola hittantanára megemlékező beszédében Szent Borbála életét
mutatta be, és méltatta a bányászok önfeláldozó munkáját, hitét.
Az emlékműnél az Önkormányzat, a Bányász Szakszervezet
és a Bányász Baráti Kör képviselői koszorúkkal tisztelegtek a
hosszúhetényi bányászok emléke előtt.

ÁLHÍR

Az önkormányzat pályázati forrásból olyan univerzális
takarítógépet vásárolt, amellyel minden hetényi porta előtt az
önkormányzat munkatársai el tudják végezni majd a járda,
úttest felseprését, a fűnyírást és a téli hóeltakarítást, csúszásmentesítést.
A masina üzembehelyezésével egyidőben a képviselőtestület visszavonja a közterületek, rendjéről tisztaságáról
szóló rendeletének azokat a pontjait, melyek eddig a lakóingatlan tulajdonosát az ingatlan előtti közvetlen közterület tisztán
tartásására, fűnyírásra, hóeltakarításra, sikosság mentesítésre
kötelezték.

Köszönet a véradásért

„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a
szolidaritásról./Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen,
hálát, köszönetet nem várva./ Aki vért az, életet ad, mert ismeri az
élet minden örömét és fonákját.”
November 27-e a Véradók Napja. Hosszúhetényben évente
négy alkalommal – három havonta – van lehetőség véradásra.
Ebben az évben december 4-én volt a negyedik alkalom, melyen
25 fő adott vért. Rendszeres véradóink közül többen vannak, akik
már nagyon sokszor 40, 50, 60, vagy még ennél is több alkalommal adtak vért. Őket, és minden véradónkat nagyon sok szeretettel köszöntöttük a Véradók Napja alkalmából.
***
1985 óta, minden év december 5-én ünnepli a világ az
Önkéntesség Nemzetközi Napját. A Baranya Megyei Vöröskereszt Szervezete idén december 4-én tartott ünnepségén köszöntötte és ajándékozta meg önkéntes segítőit. Az ünnepségre Réthy
Zsuzsanna védőnő is meghívást kapott, önkéntes véradásszervezői tevékenységéért.

— A Kultúrház emeleti termeinek parkettája, már nagyon megkopott, így időszerű
volt a felújítása. A parkett csiszolásán és lakkozásán kívül
két terem festése is megtörtént.
Az előbbit Till Péter vállalkozó, a festést a Nonprofit Kft.
szakemberei végezték. A Német
klub megüresedett korábbi helyiségét a Díszítőművészeti Műhely tagjai vették birtokukba.

– A rendezvénynaptár összeállítására gyűltek össze december 11-én a helyi civil szer-vezetek képviselői a könyvtárban. A 2019-re tervezett közösségi események, kulturális
programok egyeztetése hasznos, hiszen a Művelődési Központ kínálatát gazdag civil
repertoár egészíti ki, amelyeket
célszerű az év során egyenletesen elosztani.

TÁNC-SZÓK

Október 13-án a zengővárkonyiak láttak vendégül a “sütt
gesztenyés” Lukács-napi rendezvényükön, ahol galgahévizi,
sióagárdi és a Horvátországból érkező szentlászlói tánccsoportok társaságában adtunk műsort.
Október 19-én a Pécsváradi Leányvásár pénteki nyitógáláján
szerepeltünk az egyre népesebb gyerekcsoportunkkal.
Október 20-án Radó Tihamér képviselte együttesünket a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes jubileumi rendezvényén.
November 24-én a Muharay Népművészeti Szövetség megbízásából régiós továbbképzést szerveztünk baranyai hagyományőrző együttesek számára. A gyakorlati foglalkozások
mellett dr. Andrásfalvy Bertalan tartott előadást a helyi és
Várkonyból, Mislenyből, Egregyről érkező táncosoknak és
vezetőiknek. A résztvevők – összesen negyven fő – a Tavasz
Vendéglőben ebédeltek a délutáni foglalkozás előtt.
November 30-án a komlói színházbn léptünk fel a hagyományos Közkincs Gálán, melyre rajtunk kívül 5 kistérségi
amatőr művészeti együttes kapott meghívást. A műsorunkban
kilenc gyerektáncosunk is fellépett.
Ezen a napon két fő – Lázár István és Lázárné Emese –
képviselte együttesünket a hagyományőrzésről rendezett
országos konferencián. Budapesten a Magyarság Házában tartott tanácskozáson a szakemberek megvitatták, hogy hol tart ,
merre halad a hagyományőrző együttesi mozgalom?
December 1-jén a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
felkérésére az iskolában rendezett Roma-nap szereplői
voltunk a Kétújfalusi Hagyományőrző Együtes és a Limba
Nostru Együttes társaságában. Műsorunkat Molnár Veronika
szólóénekével színesítettük.
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Évzáró a Zengő Sportegyesületnél

A Magyar Közút NZrt. különterme a biztosította a helyszínt a
ZENGŐ SE december 9-ei évzáró rendezvényének. A jó hangulatú eseményen Keszericze Zsolt elnök értékelte a 2018. évet.
Kiemelkedő eredményként tüntetjük fel, hogy sikerült bekerülnünk, az 5 legeredményesebb magyar országúti kerékpáros
egyesület közé. Ez főleg annak volt köszönhető, hogy idén elit
kerékpáros sorunkkal két alkalommal is rajthoz állhattunk a V4
kerékpárversenyeken Budapest – Pannonhalma és a Debrecen –
Ibrány szakaszon is. A csapat tagjai különböző kategóriákban 33
versenyen indultak és ezeken 53 dobogós hellyel zártak, amely
igen jó eredménynek mondható. Kiemelendő továbbá, hogy Magyarország leghosszabb, 202 km-es versenyét a Tour de Pelso/
Balaton Maratont is zengős versenyző, dr. Bozsik Bence nyerte meg.
Monti területen is jól szerepeltünk, hiszen a Biciklikk Zengő
hőse MTB verseny abszolút első helyezettje a hosszúhetényi
Papp László volt.
A versenyek szervezésben is jeleskedtünk, mivel 2 hazai országos bajnokságot is rendeztünk. (Hosszútávú OB, Hegyi OB.)
A csapat minden támogatójának és szimpatizánsának köszönjük a bíztatást és a támogatást, különösen a Hosszúhetényi Önkormányzatnak és az Autocity Zrt.-nek.
Az egyesület ezúton kíván Boldog Ünnepeket a Zengő újság
olvasóinak!
K. Zs.

Bej gliég et ő t ú ra

Az ünnepi jóllakottságot lemozgató, kb. 5 km-es, túra indul a
téli erdőben, december 27-én, a Mecsek Zöldúttal közösen.
Találkozó: 9:30-kor a polgármesteri hivatal előtt
A program ingyenes, de jelentkezni kell (elsősorban emailen): kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu
+36 30 663 0923, +36 72 481 058 Határidő: december 23.

“Ez nem tánciskola, ez valami
egészen más.”
Öröm és agytorna ötven felett

Szeniortánc
az aulában

Még van néhány hely a

szerdánként 17 órakor

kezdődő táncórákon.
Minimum 10 jelentkező esetén
indulhat egy délelőttös csoport is
a Kultúrházban.
Jelentkezni a könyvtárban
(tel.: 490-827), vagy
a 30/597-8506-os mobilon lehet,
500 Ft/óra.

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

