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Sikerek a diákolimpián
Három csapatunk is  képvisel i  a  megyét  kézi labdában

Két bajnoki címet, egy ezüstöt és egy ötödik helyet
szereztek az általános iskola kézilabdázói a Baranya Megyei
Diákolimpia négy döntőjén. Megyénk általános iskoláinak
vetélkedésében megyei bajnoki címet szerzett a III. korcsopor-
tos fiú csapat  (bal oldali kép) és a IV. korcsoportos lány csapat
(fenti jobb oldali kép). Második lett a IV. korcsoportos fiú
együttes, (jobb oldali alsó kép) míg a III. korcsoportos lányok-
nak az ötödik hellyel kellett megelégedniük. A fiú csapatokat
Szörfi Gábor, a leányokat Csajkás Géza irányítja.

Három dobogós csapatunk képviseli Baranya megyét az
országos döntő előcsatározásain, ahol már szintén nagy kézilab-
dás hagyományokkal és csarnokkal rendelkező városi csapatok
lesznek az ellenfelek.  A 2. helyezést elért IV. korcsoportos fiúk
selejtezőt játszanak az elődöntőbe jutásért a Nagyatádi Bárdos
Lajos Sport Általános Iskola csapata ellen. Országos elődöntőn
szerepel két megyei bajnokcsapatunk a III. korcsoportos fiú
együttes és a IV. korcsoportos lányok, ahol már az ország
legjobb nyolc csapata közé kerülés a tét. A fiúk Simontornyán
találkoznak a Mezőszilas, a Balatonfüred és a Tamási csap-
ataival.  Aranyérmes lányaink ellenfelei nagykanizsai, siófoki 

és szombathelyi csapatok lesznek Kanizsán. A négy csapatos
elődöntőkben már nem lesz könnyű ellenfél, hiszen három
megyei győztes és egy megyei második kerül a csoportokba.
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Testületi ülés – március 26.

Külterületi kutak

A K-1-es kút és a Bába-kút lezárása
évek óta húzódó feladat. 

Csörnyei László polgármester elmond-
ta, hogy a kutak eltömedékelését most
üzemeltetői költséggel meg lehetne oldani.
Az ügyben olyan döntést kell hozni, ami
nem csak szakmai, hanem érzelmi döntés
is. A szennyvíztisztító telep projekt indító
rendezvényén jelezte a DRV Zrt. képvi-
selője, hogy a vízügyi hatóság megkereste
már a kutak lezárásával kapcsolatban.
Korábban a képviselő-testület úgy döntött,
hogy kutakat nem szüntet meg. Ő a töme-
dékelést változatlanul el akarja kerülni és
javasolja, hogy az önkormányzat vállalja a
védőterület kialakításával és gondozásával
kapcsolatos költségeket a kutak tömedé-
kelése helyett. A mai világban szerinte
nem szabad kutat lezárni. Úgy gondolja,
hogy későbbiekben egy víztisztítóberen-
dezéssel akár a vizet palackozni is lehetne.
Erre már látott más településeken példát. 

Sebők János is úgy látta, hogy a védő-
terület kialakítása és gondozása nem okoz-
na az önkormányzat számára túl nagy
anyagi terhet. A DRV Zrt. részére kiadott
vízjogi engedélyben azt olvasta, hogy a
tiltott tevékenységek száma több, mint a
megengedetteké. Mindebből az követke-
zik, hogy a jelenlegi állapotot nem lesz
nehéz fenntartani. A védőterületet be kell
keríteni és rendszeresen kaszálni.

Strung Nándor szerint korábban sem a
víz minőségével volt a probléma, hanem
azzal, hogy nagyobb eső esetén bezava-
rosodik. A területen állatok legeltetése nem
folyik már több éve, így nincs, ami közvet-
lenül szennyezné a vízbázist.  A feladat az,
hogy bekerítsék és kaszálják a terület. 

Papp János javasolta, hogy napolják el
az ügyet, és készüljön egy költségbecslés a
védőterület kialakításáról.

Csörnyei László: Mivel az ügy már a
szolgáltatóval szembeni szabálysértési el-
járássá alakult, most kell dönteni a testület-
nek. Nyilvánvaló, hogy a szolgáltató
érdeke a Duna víz használata a településen.
Szerinte kevés olyan kivételes hely van,
ahol ennyi felszíni kút van, mint Hosszú-
hetényben, ezeket nem szabad megszüntetni. 

A képviselő-testület végül egyhangú-
lag ismét úgy döntött, hogy nem szünteti
meg a kutakat, hanem vállalja a védőterü-
letek kialakításával kapcsolatos költsé-
geket.

2018. évi közművelődési beszámoló

Papp János a Nemes János Művelő-
dési Központ igazgatója írásban leadta a
beszámolót, nem kívánt hozzáfűzni sem-

mit. Elmondta még, hogy törvényi előírás
szerint szolgáltatási tervet (munkatervet) is
kellett készítenie, amit a beszámoló mellett
jóvá kell hagyni a testületnek. 

A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a beszámolót és az intézmény
2019. évi szolgáltatási tervét.

Közművelődési rendelet módosítása

Dr. Orbán László jegyző tájékoztatta a
testületet, hogy a 2001-ben elfogadott
közművelődési rendelet több ponton is
módosításra szorul, mivel a magasabb
színtű jogszabályokat is módosították.
Ezért a módosítás helyett egy új önálló
rendelet-tervezetet készített.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
megalkotta az önkormányzat helyi köz-
művelődési feladatairól, intézményeiről és
a közművelődés támogatásáról szóló
2/2019. (IV.02.) rendeletét.

Civil szervezetek támogatása

Papp János elnök: A Közoktatási, Kul-
turális, Sport- és Szociális Bizottság meg-
tárgyalta a beadott kilenc pályázatot,
melyek közül néhány hiánypótlásra szo-
rult. Miután a pályázók pótolták a hiányt, a
bizottság a legjobb tudása szerint próbálta
a rendelkezésre álló támogatási keretet
szétosztani. 

Orbán László hozzátette, hogy a
bizottság kritikus volt, szigorúan bírálta a
pályázatokat.

Óbert Gábor alpolgármester: A
Gyalogút Alapítvány részére a kért össze-
get javasolta a bizottság. Mit vettek alapul?

Papp János: A tavalyi munkájuk és a
szellemiség alapján, amit képviselnek,
döntöttek így. 

A képviselő-testület egyhangúlag az
alábbi támogatásokról határozott:
Bortermelők és Borbarátok Egyesülete
60.000, Zengő Mozgó Egyesület  160.000,
Gyalogút Alapítvány 200.000, Hosszú-
hetény Fejlődésért Alapítvány 60.000,
Zengő Lovas Egyesület 95.000, Nagy-
családosok Egyesülete 150.000, Diabétesz
Egyesület 120.000, Hosszúhetényi Turista
Egyesület 190.000, Zengő Sportegyesület
290.000 Ft. 

Gyermekvédelmi ellátások

A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított
1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése
szerint a települési önkormányzat fenn-
tartói feladatainak ellátására kijelölt szerv
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-
datainak ellátásáról minden év május 31-ig
a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet ál-
tal meghatározott tartalommal átfogó
értékelést köteles készíteni. Orbán László

a rendelet tematikája szerint készítette el a
beszámolót, melyet a testület egyhangúlag
elfogadott. .  

Csörnyei László megkérdezte még,
hogy kritikus családok, drámai esetek van-
nak-e a településen?

Csősz Beáta családsegítő: Kérdés,
hogy mit ért  a polgármester úr drámai
helyzeten? Ami itt Hetényben drámai az
Komlón vagy Pécsen egyáltalán nem az.
Nagyon nagy különbségek vannak. Ter-
mészetesen itt is mindig az a legnagyobb
probléma, ami éppen jelentkezik. Ennek
ellenére úgy látja, hogy Hosszúhetény a
gyermekvédelem és családsegítés terén jó
helyzetben van.

Intézményvezetői pályázat kiírása

A képviselő-testület a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A §-a alapján pályázatot írt ki a
Nemes János  Művelődési Központ igaz-
gatói (magasabb vezetői) munkakörének
betöltésére.

A magasabb vezetői megbízás
időtartama: 2019. július 1- 2024. június 30.
A kiírás a törvény szerint a  https://kozi-
gallas.gov.hu felületen is megjelent.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatról

Czentner György tanyagondnok a
beszámolóját nem kívánta kiegészíteni, de
megjegyezte, hogy az év végén ismét lehet
pályázni tanyagondnoki kisbuszra.

Orbán László elmondta, hogy a tanya-
gondnoki feladat összetett, nem csak egy
sofőri munka. Az emberekkel beszélgetni
kell, és tudni kell bánni a különböző
korosztályokkal. Most is hangsúlyozza,
hogy a szolgáltatás csakis szociális alapon
működik. A tanyagondnok munkájával
kapcsolatos visszajelzések nagyon pozití-
vak. A szolgálat bevezetésekor nem gon-
dolta, hogy ilyen sikeres lesz.

A testület 6 igen szavazattal elfogadta
a beszámolót. 

Vitaanyag a 2020-2025 évi 
sportkoncepcióhoz  

Orbán László hivatalos levélben meg-
kereste azokat a személyeket, akik konkrét
javaslatokat tudnának adni a sportfej-
lesztési koncepcióhoz. Előterjesztéséhez
mintákat is csatolt más települések elfo-
gadott sportkoncepciójáról. Hangsúlyozta,
hogy mindez csak minta, mivel minden
település más adottságokkal és feltételek-
kel rendelkezik, ezért a koncepció egyedi
dokumentum.

Csörnyei László tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy az első körös tor-
nacsarnokok megkapták az építési engedé-
lyeket, mint például Komló és Sümeg is. A
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második körös projekteket tudomása
szerint 2019-es évben fogják indítani.
Hosszúhetény ebbe tartozik. Jó hír, hogy a
kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá minősítette a torna-
csarnokok építését. A sportkoncepcióban
meg kell jelölni milyen sportágakban
kíván a település tovább lépni. Egy „kerek-
asztal” beszélgetésre kellene összehívni az
érintetteket. 

Hosszas vita után a testület úgy dön-
tött, hogy május hónapban összehívja az
egyeztető tárgyalást az érintettekkel.

Bírósági ülnökök jelölése

Ebben az esztendőben Pécs Megyei
Jogú Város Közgyűlése újra bírósági ül-
nököket választ, melyre a helyi önkor-
mányzat jelölhet büntetlen előéletű, nagy-
korú személyeket. Orbán László javaslata
a bírósági ülnökökre: dr. Müller Zsuzsanna
a közigazgatási és munkaügyi bíróságra és
Csősz Beáta a fiatalkorúak büntető
ügyében eljáró bíróságra. 

A képviselő-testület egyetértett a ja-
vaslatokkal, az érintettek elfogadták a
jelölést. 

Önkormányzati ingatlanok eladása

Csák Zsolt részéről kérelem érkezett a
2274 hrsz-ú önkormányzati, rét meg-
nevezésű 503 m2 területű ingatlanra. Az
ingatlant körbe vevő területek Csák Zsolt
tulajdonában vannak, így a testület elfo-
gadta a kérelmet és Strung Nándor 100
Ft/m2-es javaslatát az árra vonatkozóan.  

***
Friedrich Szabolcs Palotabozsok, Kos-

suth L. u. 5. hsz. alatti lakos önkormányza-
ti utakat kíván megvásárolni. 

Orbán László elmondta, hogy a hely-
színi szemle megtörtént, melyről képeket
is csatolt a képviselő-testület részére. A
képekről is kiderül, hogy az utak termé-
szetben már nem léteznek. Javaslata, hogy
először mindkét utat minősítsék át gyeppé,
és utána értékesítsék. 

Strung Nándor javasolta, hogy az ön-
kormányzati térkép helyett a későbbiekben
földhivatali térképet kérjenek, mert azon
pontosan látszik a jelenlegi állapot. 

Csörnyei László: Milyen költséggel
járna az átminősítés?

Orbán László: A művelési ág változás
nem jár költséggel, ezt az önkormányzat
kérheti, egy földhivatali átvezetést jelent.
A földmérővel egyeztetni fog az ügyben. 

A testület a 092 hrsz-ú kivett közút és
a 090/2 hrsz-ú kivett saját használatú út
művelési ág változásával végül egyetértett.

Zenekar támogatása 

A Folk Brass Band zenekar egyenruha

vásárlására támogatást kért az önkor-
mányzattól. 

Papp János a kérelemből hiányolta a
támogatási összeget. Úgy tudja korábban
is kaptak támogatást. Értékeli az együttes
munkáját, és azt, hogy öregbítik Hosszú-
hetény hírnevét, de jónak tartaná, ha az
önkormányzati rendezvényeken is rész
tudnának venni a jövőben. 

Csörnyei László: Javasolta, hogy ismét
támogassa testület a zenekart 60.000 Ft-tal,
a kért egyening vagy póló vásárlására.

A testület végül egyhangúlag megsza-
vazta a támogatás.  

A kisújbányai iskolaépület felújítása

Csörnyei László tájékoztatta a testü-
letet, hogy a Magyar Falu Program
keretében az egyházi ingatlanok felújí-
tására csak az egyház adhatja be a pályáza-
tot. A Riesz Épterv Kft. terv-ajánlata a
Kisújbánya 52. számú, volt iskolaház
épületének felújítására, így okafogyottá
vált. Azonban Kisújbányán a turisták meg-
növekedett száma miatt, nagyon fontos
lenne nyilvános mellékhelyiségeket kiala-
kítani. A Klumpás-konyha nem tudja
kiszolgálni az oda látogatók ezirányú
igényét. Ezt a problémát már tavaly is
jelezték. 

Strung Nándor szerint a faluházban lé-
vő mellékhelyiség sem alkalmas arra, hogy
tömegeket szolgáljon ki. Az egyházme-
gyével kellene felvenni a kapcsolatot, hogy
megengedné-e a területe mögötti részen
nyilvános mellékhelyiség kialakítását. 

Szennyvíztelep-felújítás indítása 

Csörnyei László tájékoztatta a testü-
letet, hogy az A-HÍD Építő Zrt megkereste
a szennyvíztisztító telep rekonstrukció
engedélyezési eljárásának megindításával
kapcsolatosan. Szükséges a 0102/2 hrsz-ú
ingatlan szántó művelési ágból való
kivonása és más célú hasznosításának
engedélyeztetése, valamint a település ren-
dezési eszközeinek HÉSZ módosítása. Az
eljárás megindítása nélkül nem lehet be-
szerezni a vízjogi létesítési és az építési
engedélyeket. Mindez a KEHOP 2.2.2-15-
2016-00055 számú pályázati projekt
keretében szükséges. 
Hozzátette, hogy projektben több elem is
van, nem csak a szennyvíztelep felújítása.
Össze kell gyűjteni, hogy a településen
milyen szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos
problémák merülnek fel, gondol az át-
emelőkre illetőleg, hogy hol van a faluban
intenzív szennyvíz szag. A projekt kere-
tében a szennyvíztisztító telep vízjogi
létesítési engedélyeztetési tervét kell a
testületnek jóváhagynia. 

A testület megbízta a polgármestert,
hogy kezdeményezze a földhivatalnál az

ingatlan művelésből való kivonását, s
jóváhagyta az engedélyeztetési tervet.

Iskola fenntartás módosítása

Csörnyei László tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy a Pécsi Tankerületi
Központ megküldte az önkormányzat
részére az átalános iskolára vonatkozó
átszervezési javaslatát. Az átszervezési
javaslat a szakmai alapdokumentum
6.1.1.5. pontjának törlését tartalmazza. 
A testület egyetértett a javaslattal.

Roma közfoglalkoztatás támogatása 

Csörnyei László elmondta, hogy a köz-
foglalkoztatási bértámogatást, úgy vál-
tozatták meg, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzatnak 30%-os önerőt kell biztosíta-
nia a bértámogatás elnyeréséhez. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzat támogatást
kért a közfoglalkoztatási önerőhöz.
Kérelmükhöz csatolták az idei munkater-
vet és stratégiát, valamint a 2 fő köz-
foglalkoztatott bér kimutatását.

Orbán László: A kérelem egy hónapja
érkezett, melyet megküldött a képviselők
részére.  

Papp János: A tavalyi évben 3 fő köz-
foglalkoztatott volt 100%-os támogatással.
Idéntől 2 fő lenne 70%-os támogatással.
Kérdése, hogy a nemzetiségi önkormány-
zatnak van-e saját forrása? A ROM-TOP
pályázatban utógondozás nem volt a
nemzetiségi önkormányzat részéről.
Javaslata 50%-os támogatás. Abban bízott,
hogy a nemzetiségi önkormányzat hozzá
tudja adni a 30%-os önerőt.

Bogdán Istvánné elnök elmondta, hogy
idén ő és a lánya lenne közfoglalkoztatott a
korábbi 3 fő helyet. Úgy gondolja, hogy
mindketten terepen élnek, és így jobban
tudják a többi romával tartani a kapcsola-
tot, illetve ismerik a problémáikat és gond-
jaikat. Saját forrásuk sajnos nincs. A
nemzetiségi önkormányzat 30 pontos
támogatási intenzitású, ami a korábbi 11
pont után nem rossz. Szeretne javítani a
pont támogatáson, ha tudná, hogy milyen
programokkal vagy feladatokkal lehetne
ezt növelni. 

Pál Attila: A roma családdokkal napi
szinten találkozik, sok problémát tapasztal.
Hogyan tervezi a nemzetiségi önkor-
mányzat ezek megoldását? Milyen konkrét
tevékenységgel valósítja meg ezt, a be-
adott munkatervben nem látja ennek a
kidolgozását? A munkatervben leírtak
(SWOT –analízis) nem tükrözi számára a
roma lakosság helyzetének,
beilleszkedésének javítását.

Bogdán Istvánné: Elsősorban a roma
családok beilleszkedésében segítenek. Ezt
kulturális programokkal kívánják meg-
teremteni, ahol a falu lakossága megismer-



4 ZENGÕ

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII   HHÍÍRREEKK
heti a roma nemzetiség kultúráját, hagyo-
mányait, értékrendjét. Erre folyamatosan
pályázatokat nyújtanak be az Emberi
Erőforrások Minisztériumán keresztül.
Ezzel erősítve a nem roma emberek
részére a romák elfogadását.

Orbán László hozzátette, hogy a köz-
foglalkoztatás a nemzetiségi önkormány-
zat programjában jövőre is plusz pontot
jelent. Ezért támogathatónak tartja az
önkormányzat 50%-os hozzájárulását.

Csörnyei László: A pontszámok az el-
végzett feladatok alapján kerülnek elbí-
rálásra. A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat irodahelyiséget kap. A romák be-
illeszkedése sajnos teljes mértékben nem
sikerült. Elfogadásra ő is az 50%-os támo-
gatást javasolja.

A testület végül úgy határozott, hogy a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat köz-
foglalkoztatási bérköltségeihez 1 fő részé-
re 320.000,-Ft vissza nem térítendő támo-
gatást biztosít 2019. március 1-től- 2020.
február 28-ig terjedő időszakra.

Autóverseny engedélyezése

Az Autós Szakosztály részéről MINI-
Rally autóverseny  megrendezésére  támo-
gatási kérelem érkezett az önkormányzat-
hoz. Egy elvi támogatásra lenne igény,
utána benyújtják a verseny lebonyolí-
tásához szükséges dokumentációkat.

A képviselő-testület elviekben hoz-
zájárult az autóversenyhez. 

Egyebek

Csörnyei László elmondta, hogy meg-
történt a Hegyelő utcai pályázat első
mérföldkő ellenőrzése. A vizsgálat nagyon
alapos volt. Mindent végig néztek és rend-
ben találtak. A helyszínen megállapították,
hogy műszakilag a felületképzés nem si-
került. Az önkormányzatnak három hiányt
kell csak pótolnia. 

Pál Attila hozzátette, hogy a felület
kialakítása dorozsmásabb volt, de ezt az
észleléskor azonnal rögzítették az építési
naplóban. Ezt jelezte a betongyártó cég-
nek, aki a helyszínen kézi megoldással
javította a felületet.

Papp János: Építettek-e be olyan csö-
vet, ami lehetővé teszi a tűzcsap telepí-
tését? 

Pál Attila: A DRV Zrt-től a tűzcsapok
kiépítését megrendelte. A Kossuth utcai
rendben van. A Hegyelő utcában a szolgál-
tató nem járult hozzá, mivel nincs akkora
vízhozam, hogy tűzcsapot kössenek rá, ott
tűzivíz tározót kell kiépíteni. 

***
Csörnyei László elmondta, hogy Tobak

Ferenc azzal kereste meg, hogy asztalos
műhely céljára ki szeretné bérelni a hár-

mashegyi gyakorló pálya mögötti épületet.
Ennek felújítási költségeit vállalná, melyet
a bérleti díjban számolna el.

Papp János: Elmondta már többször,
hogy a megnövekedett turista forgalom
miatt szükség lenne egy bakancsos diák
turista szállóra a településen. Szerinte ez
ezen a területen ez is megfelelő lenne. Ez
bevételt hozna a falunak. Sokszor keresik
meg őket csoportok szállás ügyben.

***
Strung Nándor: A Hegyelő utcával

szembeni szántó területen a vízelvezetés
miatt sikerült-e a tulajdonossal egyeztetni?
Mivel a bérlő nem tudott róla.

Pál Attila: Igen folyamatosan egyez-
tetett a tulajdonosokkal, tudnak róla.

Papp János: Kéri, hogy a Vásárútnál
az üveges információs tábla kerüljön visz-
sza a helyére és ha lehet háttal déli oldal-
nak. A volt strand és tsz-kút környékén
tereprendezésre lenne szükség.

***
Sebők János: Az iskolában már évek

óta gyűjtenek egy játszótér kialakítására,
melyet az iskola területén szeretnének
elhelyezni. Kb. 1.300.000 Ft gyűlt össze.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az önkor-
mányzat támogassa ennek megvalósítását!

Pál Attila: Elmondja, hogy több játé-
kot is kinéztek, és a konyhával szembeni
területre szeretnék tenni. A hely kialakí-
tását az Nkft. dolgozói fogják elvégezni.
Még nem pontosított a játékok elhelye-
zése, mert minden játéknak más a hely-
igénye. Az iskola vezetőségével és a szülői
munkaközösséggel egyeztetni kellene a
döntés meghozatala előtt. 

Papp János: A képviselői rendelkezés-
tartásból lehetne támogatni.

Sebők János: Úgy gondolja, hogy itt
nagyobb összeg kellene. Látta, hogy a
Kossuth utcában elkezdődött a járda épí-
tése. Minden évben be kell tervezni a jár-
daépítést, mert sokáig nem volt, s állapít-
sák meg a sorrendet is a forgalom, az elhe-
lyezkedés, a lakók száma szerint.

Strung Nándor: A költségvetési kon-
cepcióban be lett tervezve a járdaépítés.

Balázs Lajosné kérdezte, hogy hol áll a
bölcsőde építési projekt? Illetve mit tudnak
a Tölgyfa épületéről?

Csörnyei László elmondta, hogy a böl-
csőde pályázatot beadták, várakozó listán
van. A Tölgyfa épülete magántulajdonban
van. Az önkormányzat vevő lenne rá, de az
eladási ár sajnos nagyon magas.

Dr. Orbán László

Testületi ülés – április 29.

Tizennégy napirendi pont szerepelt az
áprilisi maratoninak ígérkező testületi
ülésen, s a végén még zárt ülést is tartottak
a képviselők megválasztva a május végi
EP választások szavazatszámlálóit, vala-

mint a Nemes János Művelődési Központ
vezetői pályázatát bíráló ad hoc bizottság
tagjait. 

A folyamatban lévő ügyekkel kapcso-
latban a Sportegyesület és a készülő sport-
koncepció került szóba. 
Csörnyei László elmondta, hogy a kézilab-
da szakosztály kivált az egyesületből, az
önálló bejegyzése is megtörtént már. A
Labdarúgó szakosztály még alakulóban
van. Az egyesület tartozásával, a vissza-
fizetendő TAO támogatással kapcsolatban
megtörtént az első tárgyalás a NAV-val.
Összegről még nincs értelme beszélni, a
fontos, hogy az egyesület működését az
adósság nem veszélyezteti. Kifizetés az
idén egyébként még nem történt a futbal-
listák részére. 

Orbán László elmondta, hogy a
sportkoncepció első egyeztető meg-
beszélését is megtartották az érintettekkel.
A kora délutáni időpont nem volt túl
szerencsés, mert többen nem tudtak eljön-
ni, de így is sok jó ötlet elhangzott. Abban
meg is egyeztek, hogy a tömegsport legyen
a legfontosabb, vagyis elsősorban a
helyiek sportolását támogassa az önkor-
mányzat, még annak árán is, hogy esetleg
szerényebbek lesznek az eredmények. A
sportolásnak legyen identitásnövelő
szerepe a faluban! 

Papp János javaslata alapján három
területre terjed majd ki a koncepció: a
finanszírozásra, a létesítményekre vala-
mint a személyi feltételekre. Megállapod-
tak abban is, hogy május közepéig minden
sportág képviselői készítenek magukról
egy kis ismertető írást, melyet majd egy
füzetben közzétesznek a lakosság részére.
A testületi ülésen elhangzott az is, hogy a
környező kistelepüléseket is be lehetne
vonni a hetényi sportéletbe.

Pályázatok

A pályázatokkal kapcsolatban a pol-
gármester tájékoztatta a testületet, hogy a
bölcsődére beadott pályázatukat ismét elu-
tasították, de szerinte lesz még erre lehe-
tőség, hiszen a kormány kiemelten kezeli a
bölcsődék ügyét. 

A Modern Falu program két pályázata
viszont megnyílt. A helyi identitásnövelő,
amelyben a kultúrház fűtésére, és az orvosi
eszközök, melyben a fogorvosi rendelő
korszerűsítésére kívánnak beadni egy-egy
pályázatot. 

Az illegális hulladéklerakó felszá-
molására februárban beadott pályázatot
forráshiány miatt szintén elutasították, 

Csörnyei László szerint azonban ezt is
meg fogják újra nyitni, megnövelve a
keretet, mivel rengeteg igény érkezett be.

Lehetőség van azonban a Belügymi-
nisztériumnál belterületi utakra pályázni.
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ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII   HHÍÍRREEKK
Korábban ilyen pályázaton csak a torna-
terem felújítására nyertek támogatást, úgy-
hogy most jó eséllyel lehetne Kisújbánya
útjaira beadni.  A polgármester elmondta,
hogy tartottak egy megbeszélést Kisúj-
bányán a lakókkal, s arra jutottak, hogy
pályázni kell, amire csak lehet, mivel
önerőből az ott összegyűjtött rengeteg
feladatot nem tudja az önkormányzat
finanszírozni. 

Leirer József Kossuth utcai lakos
ekkor közbeszólt, s a Petőfi utcai járdák,
utak felújítása mellett érvelt. Szerinte itt
sokkal többen laknak, mint Kisújbányán, a
falunak ezen a részén van a legnagyobb
gyalogos forgalom, mégis méltatlanul el
van hanyagolva. 

Strung Nándor megjegyezte, hogy a
közeljövőben a Petőfi utcai járda
következik. Kisújbányán egyébként 16
állandó lakos van, s több, mint 50 ház fizet
adót, nem is keveset, mivel nagyok a
telkek. Hacsak ezt az évi 2-3 milliót fordí-
tották volna Kisújbányára, most sokkal
jobb lenne a helyzet.

A polgármester is hozzátette, hogy a
Modern Falu programban is szerepel az
úthálózat koncepciózus felújítása.

Herbert Tamás jelezte, hogy megsza-
vazza a pályázatot, mivel a kisújbányaiak
mindig úgy kértek támogatást, hogy hozzá
tették a maguk részét.   

A testület végül egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy a Kisújbányára bevezető útsza-
kasz felújítására adja be a pályázatot, me-
lyen az elnyerhető összeg maximum 15 M
Ft. A 15%-os önrészhez azonban az ott
lakók hozzájárulását is kérik majd.

Beszámolók

A Komlói Kistérségi Társulás intéz-
ményei beszámolóinak jóváhagyásával
folytatódott az ülés, majd a testület megtár-
gyalta és jóváhagyta a saját költség-
vetésének 2018 évi végrehajtásáról szóló
beszámolót, valamint a belső ellenőrzési
terv tavalyi teljesítéséről szóló jegyzői
beszámolót is. 

Negyed év elteltével az önkormányzat
idei költségvetését is módosítani kellett,
melyet szintén elfogadott a testület. A mó-
dosításban az elmúlt három hónap valós
eseményeinek számadatait igazították
hozzá a tervezetthez. 

A testület jóváhagyta az önkormányzat
2019 évi összesített közbeszerzési tervét is.    

Vezetői pályázat véleményezése

Az Általános Iskola és AMI igazgatói
állására egy pályázat érkezett csak Grosch
Szilárd megbízott intézményvezető
részéről. Az igazgatói kinevezésről a mi-
nisztérium dönt, a képviselő-testületnek
azonban véleményezési joga van. A

testület Grosch Szilárd pályázatát 6 igen és
1 nem szavazattal szakmailag megfele-
lőnek, támogatandónak ítélte. 

Védett épület felújítása

Gál Gábor Fő u. 136. sz. alatti lakos
azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy
ingatlana melléképületét vegyék ki a H1-es
védettség alól, mert le kívánja bontani. A
melléképület és a ház tetőszerkezete is
nagyon megromlott, melyet önerőből nem
tud felújítani. A háztető felújításához kérni
fogja majd az önkormányzat támogatását.
A képviselők hosszas vita után – melyben
az is elhangzott, hogy duplájára kellene
emelni a védett épületek támogatási keretét
–, végül a következő ülésig elnapolták a
döntést. Előtte ki szeretnék kérni Hübner
Mátyás építész véleményét a védettséggel
kapcsolatban.  

Helyi értékeink

Helytörténeti emlékpontok kialakításá-
ra tett javaslatot Papp János képviselő.
Településünk sok értéket hordoz, melyeket
kiadványok, rendezvények útján igyek-
szünk bemutatni, megismertetni. Minden-
hová nem tehetünk márványtáblát, de egy
egyszerűbb táblán szerepelhetne az adott
hely jelentősége, és egy QR-kód vagy
internetes cím, ahol bővebb információt
találna az érdeklődő. 

A testület jónak találta az ötletet, s úgy
határozott, hogy felkéri Jakab Józsefnét és
Jakab Gabriellát az emlékpontok felmé-
résére, a történeti anyag előkészítésére. 

Mezőőri beszámoló

Újabb beszámolók következtek a
testületi ülés napirendjén. Először a
mezőőr nagyon alapos, hónapokra lebon-
tott éves beszámolóját tárgyalták meg és
fogadták el a képviselők. Felmerült, hogy
kellene venni a mezőőrnek egy GPS
készüléket, az egyes földterületek azo-
nosításához, de végül úgy döntött a
testület, hogy nem olyan gyakori ez a prob-
léma, hogy megérné egy 350 ezer Ft-os
készülék beszerzése. A jegyző segítségével
helyrajzi szám alapján a TAKARNET
ingatlan nyilvántatrási rendszeren keresz-
tül is meg lehet találni a telkek, földek tula-
jdonosait. A szomszédok jelzik is az
elhanyagolt területeket, a felszólítások
kiküldésére azonban már a Járási Földhi-
vatal az illetékes. 

Beszámoló a település-üzemeltetésről

A Település-üzemeltetési Nkft 2018
évi szakmai beszámolóját Pál Attila
ügyvezető vetített képekkel egészítette ki.
Láthatták a képviselők, feladatkörökbe

csoportosítva mindazt az elvégzett
munkát, melyről újságunk is folyamatosan
beszámolt. Több olyan építést, felújítást is
bemutatott Pál Attila – előtte, utána
fotókkal –, melyekről azt gondolta, hogy
néhány hét lesz, s végül több hónapig
tartott. Főként azért mert a cég változat-
lanul szakemberhiánnyal küzd. December-
ben kezdték például, és még mindig
dolgoznak a Fő utca 5. sz. önkormányzati
lakás felújításán, annyira lelakott volt. Két
héten belül azonban elkészülnek, hiszen itt
lesz az EP választások 3. számú szavazó
helyisége. Megemlítette azt is, hogy a
lakosság folyamatosan kérte a segítségüket
a járdák térkövezéséhez, de nem tudta vál-
lalni, mivel egyetlen kőművese van csak.
A jól dolgozó közmunkások közül is sokan
elmentek, a 40 helyett tavaly már csak 21-
embere volt. Közülük négyen kaszálnak,
még éppen elbírják a falut, de állítja, hogy
a teljesítőképessége határán áll az NKft.

Bejelentések, egyebek

A testületi ülés vége felé kapott szót
Borsi Lakatos László, aki elmondta, hogy
Kisújbányán évek óta rendben tartja a háza
és a régi iskola közötti önkormányzati, de
már nem használatos utat. Szóbeli megál-
lapodás alapján végzi ezt, annak fejében,
hogy használhatja a területet kövei
tárolására. Most viszont szeretne erről
írásban szerződni az önkormányzattal. (Ide
épült az üvegcsűr is tavaly.) A faluházzal
szembeni telkét, melyen szoborparkot
képzelt el, szintén az önkormányzati
rézsűvel együtt tartja rendben, itt ahhoz
kéri a testület hozzájárulását, hogy vil-
lanypásztoros megoldással, a birkáival
lelegeltethesse a területet, ez sokkal köny-
nyebb lenne, mint kaszálni. A testület
örömmel beleegyezett a számára kedvező
megoldásokba. 

***
Strung Nándor megemlítette, hogy az

út mentén, egy helyen leszakadt a part-
oldal. Nagy gépekkel nem is lehet
megközelíteni. 

Borsi Lakatos László szerint nagyobb
kövekkel kellene megerősíteni a partot – a
kövestetői fonolitbányában vannak erre
megfelelő kövek –, hogy a patak ne mossa
ki még jobban a földet alóla. Pál Attila
megígérte, hogy ki fognak találni valami
megoldást, annál is inkább, mivel a vis
maior pályázaton erre az útra nyertek
támogatást.  

***
Berki Zoltán turista-térkép szerkesztő

javaslatot nyújtott be a testületnek a ferde
vízesésnél, dr. Péczeli Endre sírjánál álló
kőkereszt felújítására. A kereszt forgalmas
turistaút mentén áll, s valóban rossz
állapotban van. Megmentésére széles körű
összefogás van kialakulóban, melyhez a



6 ZENGÕ

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Ez évben a választópolgárok két alka-

lommal járulhatnak az urnákhoz. 
Május 26-án kerül sor az Európai

Parlament tagjainak megválasztására.  
Ősszel, várhatóan október hónapban a

helyi képviselőket, nemzetiségi
képviselőket, a polgármestert valamint a
megyei közgyűlés tagjait választhatják
meg. Választási tájékoztatómban a májusi
EP- választás szabályait ismertetem. 

Minden nagykorú magyar állampol-
gárnak, valamint – amennyiben kérte – az
EU más tagállama Magyarországon élő
nagykorú állampolgárának joga van
ahhoz, hogy választhasson. Ezenkívül
választójoga van annak a magyar állam-
polgárnak is, aki az EU területén kívül él,
vagy Magyarországon él, de nem ren-
delkezik lakcímmel. 

Nem szavazhat: 
– aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
– akit a bíróság kizárt a választójogból,
mert a választójog gyakorlásához szük-
séges  belátási képessége időszakonként
vagy tartósan nagymértékben csökkent,
illetve tartósan teljes mértékben hiányzik. 
Nem szavazhat az a magyar állampolgár
sem Magyarországon, aki az EU más
tagállamában kérte névjegyzékbe vételét
az EP-választásra.

Szavazás:
Az EP-választáson listás szavazás

keretében a választópolgárok érvényesen
EGY listát jelölhetnek be!  

Átjelentkezés:
A választópolgárnak joga van arra,

hogy a lakóhelyén kívüli településen sza-

vazzon. Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek legkésőbb május 22-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához.
Az elkésett kérelmek nem kerülnek elbí-
rálásra. 

A mozgásában korlátozott személy
mozgóurnát kérhet lakcímére, vagy a
lakcíme szerinti szavazókörben lévő bár-
mely címre. Amennyiben átjelentkezett,
akkor kérheti a település területén talál-
ható bármely címre.

A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi
Választási Irodához  levélben vagy
ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,
személyesen vagy  ügyfélkapus azonosí-
tással interneten május 24-én 16 óráig, az
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatal-
mazással nem rendelkező személy általi
kézbesítéssel a szavazás napján legké-
sőbb 12.00 óráig nyújthatja be. 

Szavazni  május 26-án 6.00 - 19.00
óráig lehet.
A szavazókörök címe Hosszúhetényben:

1. számú szavazókör:  
Fő u. 173. hsz.  (Óvoda)

2. számú szavazókör:
Fő u. 154. hsz.  (Művelődési Ház)

3. számú  szavazókör:  
Fő u. 5. hsz.   (Közösségi Ház)

A választópolgár a szavazóhelyiség-
ben csak annyi ideig tartózkodhat amíg a
szavazatát leadja. Szavazni csak szemé-

lyesen lehet. Amennyiben a szavazólapot
elrontja, úgy kérésére EGY alkalommal a
szavazatszámláló bizottság kicseréli a
rontott szavazólapot. 

A szavazatszámláló bizottság előtt a
választópolgár köteles személyazonos-
ságát igazolni. Az igazolásra alkalmas
okmány: 
– lakcímkártya
– személyi igazolvány 

Nem szavazhat aki:
– nem tudja személyazonosságát  és
lakcímét okmánnyal igazolni
– nem szerepel a kinyomtatott szavazó-
köri jegyzékben
– már szavazott
– megtagadja a szavazólap átvételének
igazolását.  ( Nem írja alá a névjegyzéket) 
Az írásképtelen választópolgár helyett – e
tény feltüntetésével– a szavazatszámláló
bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. 
A szavazólap kitöltésére a szavazófülke
áll rendelkezésre. A szavazatszámláló
bizottság ettől függetlenül nem kötelez-
heti a szavazót a fülke igénybevételére. 

Érvénytelen szavazólap:
– amely nincs ellátva a hivatalos
bélyegzőlenyomattal,
– a törvényben meghatározottnál több
szavazatot tartalmaz, 
– nem tartalmaz érvényes szavazatot. 

Érvénytelen szavazat:
– nem a hivatalos szavazólapon adtak le
– kiesett  listára adtak le. 

Dr. Orbán László  jegyző
Helyi Választási Iroda vezető 

képviselők is csatlakoztak.   Első lépésként
felkérték Borsi Lakatos Lászlót, hogy
mérje fel, mennyibe kerülne a felújtás.   

Papp János ismét felhozta a Templom
térre tervezett 1848-as emlékkő ügyét.
Testületi döntés van ugyan róla, de mivel a
terület az egyházé, engedélyt kellene kérni
mielőbb, hogy Borsi Lakatos László
elkezdhesse a faragását, s október 6-án fel
lehessen avatni.

*** 
Herbert Tamás képviselő beszámolt a

testületnek a templom külső felújításának
állásáról. A támfal elkészült, de mind észa-
ki mind déli irányba folytatni lenne
érdemes. Mielőtt megterveztetik, ehhez is
először engedély kell a püspökségtől. A tér
rendben van, parkolót is kialakítottak, bár
szerinte kicsi lett. Szerették volna, ha a
beton villanyoszlop eltűnik onnan, ezért
földkábelt fektettek le, s kialakították a
külső kandeláberek helyeit. A lépcsőt még
megcsinálják a pályázatból, de a fölötte

lévő kriptával, szoborral semmi nem
történik. A felújítás 40 milliós költ-
ségvetését már több, mint 100 %-kal túl-
lépték, de bízik benne, hogy a templom
belsejét sem hagyja jelenlegi állapotában a
püspökség.  

Sebők János hozzátette, hogy a temp-
lom tetejéről az esővíz a lépcső alatt folyik
ki a földbe tett csatornából, s onnan kell
levezetni a volt gyógyszertár előtt az árok-
ba, majd a patakba. Sok víz fog ott
lefolyni, ehhez mérten kell majd az árkot
lefedni, a járdát kialakítani az óvoda előtt.
A támfal alatti és az óvoda Iskola utcai
bejáratához vezető járda megépítése is az
önkormányzat feladata lesz. 

Csörnyei László megjegyzete, hogy a
járdára még nem írták ki a pályázatot.

Támogatási kérelmek

A zárt ülés előtt a testület két támo-
gatási kérelemről is döntött még. A XI.

Komlói Bányásztalálkozót, melyen sok
hetényi is részt vesz, 30.000, Ignácz József
Fő u. 104 . sz alatti lakos költözését pedig
50.000 forinttal támogatták.    

M. Zs.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00 

Ebédidő: 
12.00-12.30 -ig

Telefon:785-807, 
490-814, 490-812 

30/194-6043 
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A Pécsi Család- és KarrierPONT az
„Év női példaképe” pályázattal azokat a
Baranya megyei nőket, anyákat kívánta
elismerni és bemutatni, akik a munka és
a családi élet területén is példaértékűen
helytállnak. A február elején indított
versenyen az előzetes jelölésekből a
zsűri döntése alapján 11 hölgy került a
döntőbe, akikre a közösségi oldalon
lehetett szavazni. A nagyon szoros ver-
senyben az első helyezést a hosszúhe-
tényi Mesnyi Éva ápolónő, nyolc gyer-
mek büszke édesanyja érdemelte ki.

Mesnyi Éva az egyik legnehezebb szak-
területen, a Pszichiátriai Klinikán dolgo-
zik, betegágy mellett, 12 órás nappali  és
éjszakai beosztásban. Mint pályázatában
írta, nem tud beszámolni nagy szakmai
sikerekről, hacsak azt nem tekinti sikernek,
hogy szeptemberben elérte a 30 éves
jubileumot, a Pécsi Tudományegyetem
ápolójaként. Ennek a 30 évnek a nagy
részét, kb. 23 évet a pszichiátrián dolgozta
le. Ez alatt az idő alatt soha nem volt táp-
pénzen, kivéve a szülési szabadságot, és
összesen 3 év gyermekgondozási távol-
létet. Munka mellett szerzett főiskolai
végzettséget, egészségtantanár szakon, 14
évvel ezelőtt. A főiskolai tanulmányok
ideje alatt pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló képesítést valamint jogosítványt
is szerzett. Így ekkor egy időben volt 4
kiskorú gyermek édesanyja, főiskolai hall-
gató, tanulóvezető, és a szakmai képzés
hallgatója. Jelenleg a kórházi munkája
mellett, heti háromszor házi szakápolást is
végez. 

Férjével fiatalon, 37 éve kötöttek
házasságot, s fiatalon lettek szülők is. Éva
a huszadik születésnapján már kétgyer-
mekes anyuka volt, majd később született
még két gyermekük. Edina 36 éves, férjé-
vel most várják első gyermeküket, Zoltán
35 éves lesz, kb.10 éve külföldön él és dol-
gozik, Tibor 27 éves, párjával velük lakik,
Andrea 23 éves lesz, önállóan él, dolgozik,
édesanyja példáját követve betegágy mellett. 

Mindketten Erdélyből települtek át,
férje még a zöldhatáron jött, s Pécsett
kapott munkát. Éva két kicsi gyerekkel és
egy bőrönddel három év múlva tudta csak
követni. Először Pécsett vettek egy nagyon
rossz állapotú kis házat, majd miután azt
kisajátította a város, sikerült Hetényben
egy nagyobb, már élhető családi házba
költözniük.   

Amikor a saját gyermekeik felnőttek, s
ketten már ki is repültek a családi
fészekből, Mesnyiék a korábban mindig
gyerekzsivajtól hangos házukat nagynak,
üresnek, csendesnek érezték, s a gyerekek 
véleményét is kikérve, elhatározták, hogy

nevelőszülők lesznek. Azt tervezték, hogy
két kisgyermeknek próbálják meg pótolni 
a szüleit. Aztán úgy alakult, hogy első kör
ben három gyermek került szerető gond
viselésük alá: Ramóna 6, Virág 5 és

Dominik 1,5 évesen. Majd néhány hónap
múlva egy újszülött kisfiút, Danikát
vihették haza. Ő koraszülöttként, genetikai
terhekkel jött a világra. A nagyobbak,
három testvér, fizikailag egészséges,
értelmes gyerekek, de lelkileg nagyon
megviselte őket az élet. 

A Mesnyi családban mindegyik gyer-
mek megkapja azt a figyelmet, amire szük-
sége van, Éva igyekszik a meglévő képes-
ségeiket fejleszteni. Van, akinek kicsi kora
óta gyógypedagógiai fejlesztésre, van,
akinek pszichológiai támogatásra van
szüksége (rövidebb-hosszabb ideig szinte
mindegyiknek volt rá szüksége). Van,
akinek nagyon jó a mozgásképessége, neki
balett, majd modern tánctanulás lehe-
tőségét biztosítják, van, akinek a szorgal-
ma kimagasló, neki a tanulást, a különböző
versenyeken való részvételt segítik. Ketten
igazolt játékosok a helyi foci illetve kézi-
labda csapatban, rendszeresen vesznek
részt bajnokságokon. Ha tehetik, nevelő-
szüleik a versenyekre is sokszor szállítják
őket, ilyenkor néhány csapattárs is velük
utazik. 

A nevelt gyermekek már több, mint hét
éve élvezik a Mesnyi család szeretetét.
Saját gyermekeik testvérként tekintenek
rájuk, a párjaik is elfogadják, szeretik őket.
Születésnapokon, ünnepnapokon  rendsze-

resen együtt van a család, ilyenkor 10-12
főre terítik meg az asztalt. Éva legnagyobb
öröme azt látni, hogy kicsik és nagyok
együtt vannak, előkerülnek a társasjátékok,
építőjátékok, közösen játszanak, esetleg

filmet néznek.
– Hogy mi volt a legnagyobb kihívás?

Azt hiszem minden nap egy kihívás..
Reggelenként, amikor átgondolom a
teendőimet csak remélni tudom, hogy min-
den feladatnak eleget teszek, s esténként
általában elégedetten nyugtázom, hogy
mindent teljesítettem. A megoldást a jó
logisztika jelenti. De leginkább a család
összefogásának köszönhető hogy helyt
tudunk állni. A férjem biztonsági őrként
dolgozik, és általában sikerül a munka-
beosztásainkat összehangolni, így a
gyerekek felügyeletét, ellátását felváltva
biztosítjuk. Ha mégsem, akkor teljesen ter-
mészetes, hogy a felnőtt gyermekeink
segítenek, elsősorban a fiam és párja, akik
velünk élnek. Persze, mindezt koordinálni
kell napi szinten, ez pedig az én dolgom. Az
ismerőseim néha rácsodálkoznak, hogy
lehet ennyi mindent csinálni? De én azt
gondolom, hogy csak teszem a dolgom. A
jó Istentől kaptam feladatot és naponta
kapok erőt a feladatok elvégzéséhez is.

Az Expo Centerben rendezett Családi
napon, március 10-én átadott díjhoz –
melyben községünk elismerésének, szava-
zatainak is nagy szerepe volt –,
szerkesztőségünk nevében is gratulálunk
Évának!                  

Müller Zsuzsanna

Az év női példaképe Mesnyi Éva
Minden nap egy kihívás

Az Edina esküvőjén készült családi fotón balról jobbra Andrea, Tibor, Zoltán,
Edina, Virág, Éva Danival, mellette férje Lajos és Ramóna, előttük Dominik
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A 48-as forradalomra emlékeztünk
A templom kűlső felújítása miatt a

hagyománytól eltérően idén a mozi ud-
varán tartottuk márciusi községi ünnep-
ségünket.

A Himnusz közös eléneklését követően
az iskolások verses-prózás műsárával
kezdődött a megemlékezés (Takács Judit,
Paul Sven, Winkler Dóra, Nyisztor Zselyke,
Pál Marót) , majd René Dupéré – Geszti 

Péter: Magyarország című dalát a
Daloskör és a Pévönye  együttes közösen
énekelte el, trombitán Stercz Martin ját-
szott el egy népdalt.

Ezt követően Csényi Norbert teológus,
gyermekvédelmi szakember, a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központ munka-
társa, településünk lakója mondott ünnepi
beszédet (ld. az alábbi írást).  

A Határtalanul program keretében a
pécsi Simonyi Károly Szakgimnázium és
Szakközépiskola vendégeként Hosszúhe-
ténybe is ellátogattak a sepsiszentgyörgyi
Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjai,

és két közös dallal aktív résztvevői voltak
az ünnepségnek.

Közel három évtizedes hagyomány,
hogy az ünnepség keretében a település
vezetői elismeréseket, kitüntetéseket ad-
nak át a közösségben dolgozó, alkotó
személyeknek ill. kihirdetik a Gondos
gazda – Takaros porta környezetszépítő
verseny eredményét.

Ez alaklommal POLGÁRMESTERI
Díj-ban részesült Bocz Gábor az elmúlt
sportszezon eredményes hosszúhetényi
labdarúgói teljesítményéért és példamutató
sportemberi, csapatkapitányi tevékenysé-
géért, Mesterfalvi Attila az elmúlt sportsze-
zon eredményes hosszúhetényi labdarúgói
teljesítményéért és edzői tevékenységéért,
valamint Folkmann Judit az alfdorf-i
testvérkapcsolat több éves önzetlen
építéséért, ápolásáért és szorgalmazásáért.

TELEPÜLÉSÉRT Kitüntető Díjat
kapott  a település irodalmi és közösségi
életében betöltött pótolhatatlan tevékeny-

ségéért, író-olvasó találkozók, irodalmi
kirándulások szervezéséért, a helyi és
baranyai alkotók megismertetéséért a
tizenöt éves fennállását ünneplő Hosszú-
hetényi Olvasókör . 

Ugyancsak ezt a kitüntető díjat kapta
Lieberné Éliás Ágnes a Hosszúhetényi
Nagycsaládosok Egyesületének vezetésé-
ben, pályázatainak szervezésében való
segítségéért, a fiatalok gitár oktatásában és
táboroztatásában, valamint a Hosszúhe-
tényi Plébánia Tanácsadó Testület pénzü-
gyi bizottságában végzett munkájáért, a
templomi gitáros szentmisék bevezeté-
séért, kántori teendők önzetlen ellátásáért.
Valamint Poór Gabriella a múzeum-
pedagógia terén kifejtett tevékenységéért,
az iskolával kialakított munkakapcsolatért,
tájház foglalkozások és tájház táborok
szervezéséért, helyi tárgyi gyűjtő-
munkájáért, a tájház országos hírnevének
kialakításáért.

A Gondos gazda – Takaros porta
környezetszépítő versenyben első helye-
zést ért el holtversenyben Závoczky
Szabolcs és Wudi Györgyné, második
helyezett lett Lóczi Szidónia a harmadik
pedig Sásdiné Michel Erika. 

Közösségi tevékenységért Elismerő
oklevéllel köszönte meg a Képviselő-testü-
let  Csizmadia Pálné, Gondosné Szíjártó
Valéria és Márton Ferencné önzetlen
közösségi és környezetszépítő munkáját.

Mivel a hagyományos koszorúzási
ünnepség az ismert okokból elmaradt,
szimbolikusan az önkormányzat egy
koszorúját a műsorban közreműködők  vit-
ték fel a hősök emlékművéhez. Az ünnep-
ségen a Pécsi Huszár Egyesület két
hosszúhetényi tagja állt díszőrséget, a
műsorban Wágner Bettina konferált. 

A községi megemlékezés ünnepi szent-
misével folytatódott, ahogy az elmúlt
években ez hagyománnyá vált.           P.J.

Fotó: Gulyás Tamás

Szükséges megújítanunk az értékrendünket!
Tisztelt ünneplésre egybegyültek, kedves barátaim!
Mint minden történelmi esemény, az 1848-49-es forradalom

és szabadságharc is többféleképpen értelmezhető és magya-
rázható. Beszédemben nem szeretnék egyik alaposan átgondolt
értelmezéshez sem fordulni, inkább egy – a forradalommal kap-
csolatos – kérdést teszek fel és személyes válaszomba foglalom a
hallgatóságnak szánt gondolatébresztő szándékú üzenetemet. 

Az immár 171 éve történt márciusi eseménysorozat olyan
politikai és forradalmi megmozdulás volt, mely drasztikus vál-
tozások elérését tűzte ki célul. A forradalom eredményességét mi
sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy ma is ünnepeljük a 12
pontos kiáltvány alapgondolatait, követeléseit; és tisztelettel
adózunk a harcokban résztvevők emlékének. Március 15-nek a
megünneplése kiemelkedő jelentőséggel bír. Fontos ez az ünnep

számunkra, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott
egy szimbolikus jelentéstartalmat: a szabadság, a fejlődés és a
nemzeti tudat érzését. Ma, amikor országunk  – sőt a tágabb világ
is – irányvonalakat és a megoldások útjait keresi, március 15-nek
az emléke fontos tanulságokkal töltheti meg ünneplésünket.

A fő kérdés, ami engem foglalkoztat az az, hogy szükség van-
e forradalomra ma Magyarországon, Baranyában, itt Hosszúhe-
tényben… és ha igen, milyen forradalomra? Úgy gondolom, hogy
erőszakos forradalomra nincs szükség. Távol álljon tőlünk a rom-
bolásnak és vérontásnak még csak a gondolata is!

Meggyőződésem viszont, hogy szükség van egy békés, az
emberek gondolataiban és szíveiben végigsöprő forradalomra!
Olyan egyéni, radikális, belső változásokra, amik azután
kézzelfogható és gyakorlati reformokban öltenek testet. 
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Akik közelebbről ismernek, tudják,
hogy elkötelezett híve vagyok az alulról
induló társadalmi változásoknak, hiszek a
kicsiben induló kezdeményezések ered-
ményességében és hiszek a helyi közössé-
gekben rejlő potenciálban.

Sorkatonai szolgálatom letöltését
követően, megszakításokkal ugyan, de
összesen közel 12 évet töltöttem külföldön.
Éltem Ausztriában, Angliában, az Egyesült
Államokban és a Cseh Köztársaságban.
Munkám és tanulmányaim révén jártam
képzéseken Írországban, Szlovákiában,

Walesben, Észtországban és Hollandiában
is. A 12 év alatt nagyon sok nemzet
képviselőivel volt alkalmam találkozni,
sokat láttam, hallottam és tapasztaltam.
Harminchat évesen tértem vissza Ma-
gyarországra a családommal azzal a vágy-
gyal, hogy szeretném, hogy a gyermekeink
jól megtanuljanak magyarul és szeretném,
hogy természetközeli életmódot éljünk egy
olyan faluközösségben, ahol az emberek-
nek van kapcsolatuk egymással, a teremtett
világgal és a Teremtővel. A külföldön
töltött évek alatt kikristályosodott bennem,
hogy mik azok a fő értékek, amikre
érdemes alapozni és amik mentén érdemes
megszervezni az életünket. Még nem
járunk ott, messze nem sikerült mindent
megvalósítani, de közel öt év után bátran
mondhatom, hogy jó helyen vagyunk, mert
Hosszúhetény kivételes falu, melyet
kivételes emberek laknak. Hiszem, hogy
településünk – beleértve Püspökszentlász-
lót és Kisújbányát is – úttörő szerepet
kapott térségünkben. És ebben rejlik az
ereje. A civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek, klubok és műhelyek, csakúgy
mint a spirituális csoportok, a hagyomány-
őrző baráti társaságok, gondozási-,
oktatási- és nevelési intézmények, vagy
akár egy olvasó kör... mind-mind segítenek
abban, hogy embereket közelebb hozzanak
egymáshoz és egybetartsák a lelkesedést és
a tenni akarást. 

Mi, akik ilyen jó adottságokkal és

közösségekkel rendelkezünk, legyünk for-
radalmiak abban, hogy ezentúl sem ide-
genedünk el egymástól, hogy nem válunk
tömegemberekké és szép számban lévő
gyermekeinket sem engedjük azzá válni!
Olyan korban élünk, amiben a reklámok, a
hitelek és a tervezett elavulás gyakorlata
által generált munka- és vásárlásfüggőség
széles körben elterjedt; a szakadatlan
fogyasztás megállíthatatlannak tűnik. 

Legyünk forradalmiak abban, hogy
nem engedjük, hogy a média agymosottá
tegyen bennünket! Merjünk az árral szem-

ben úszni! Ne engedjünk a profitéhes
multinacionális cégek nyomásának, inkább
lássuk meg a helyi termékekben, helyi
tehet-ségekben rejlő értékeket! Harcoljunk
függetlenségünkért azzal, hogy tudatosan
élünk, tudatosan vásárolunk és tudatosan
választjuk meg a szabadidős tevékeny-
ségeinket! Higgyünk abban, hogy a megál-
líthatatlannak tűnő globális természetrom-
bolás ellenére is van értelme a közvetlen
környezetünk, a levegő, a vizek, a talaj
védelmének, hogy van értelme a kiskertek
gondozásának, a faültetésnek! Legyünk
forradalmiak abban, hogy – szemben a
sumákolással –, hiszünk a munka becsü-
letében és az erőfeszítéssel megszerzett
javakban! Nyilvánuljon meg a hazafiassá-
gunk és a nemzet iránt érzett szeretetünk
abban, hogy készek vagyunk közösséget
vállalni településünk bármely tagjával,
politikai, vallási és etnikai hovatartozástól
függetlenül! Gondolkodjunk közös jö-
vőben, állítsunk magunk elé közös célokat!
Aknázzuk ki a generációk közötti pár-
beszédben rejlő lehetőségeket, tanuljunk
időseinktől! Őrizzük hagyományainkat és
azt a tudást, ami itt még megvan, másutt
már rég elveszett! 

Szükséges megújítanunk az érték-
rendünket. A versenyt együttműködésre, az
én-központúságot önzetlenségre kell
cserélnünk! A megegyező érzések és gon-
dolkodásmódok, közös szokások, a nyelv,
történelem és erkölcsi értékrend, mind-

mind alapjaivá válhatnak az önkéntes
közösségvállalásnak. A mai száguldó világ
sajnos nem ezeket az értékeket közvetíti
felénk. Legyünk elég bátrak és forradalmi-
ak abban, hogy nemet mondunk a
fékevesztett világ által diktált tempónak és
sekélyes értékrendjének!

Békés ellenállásra, csendes forrada-
lomra invitálok ma mindenkit… olyanra
ami kezdetben talán jelentéktelen, de idő-
vel hatalmassá nőhet. Gandhi szerint:
„Először megtűrnek téged, később nevet-
nek rajtad, később harcolnak ellened, majd
győzöl.”

A történetírók beszámolói szerint
1848-49-ben nem volt még egy olyan
település Baranyában, amelyik olyan lel-
kesedéssel vette volna ki részét a forradal-
mi eseményekben, mint Hosszúhetény.
Tették ezt akkor is a hetényiek, amikor a
császári csapatok már rég vérbe folytották
a szabadságért vívott harcokat. Álljon ez
példaként előttünk ma is! Ne ijedjünk meg
a túlerőtől és a kudarcoktól! Fejezzük ki a
hősök iránti tiszteletünket azzal, hogy mi is
radikális utat választunk! Bezerédy a Száz
magyar falu könyvesháza sorozat Hosszú-
hetény c. kötetében arról ír, hogy Hetény
kitűnő bázisnak bizonyult a változásokért
harcoló forradalmár csapatok számára. A
harcokból hazatérteket név szerint említi –
érdemes átolvasni!– a legtöbb név isme-
rősül cseng ma is itt a környéken. Itt van-
nak a forradalmárok vér szerinti leszárma-
zottai a faluban, legyen itt a szellemiségük is! 
Egykor földművesek – akkor még jobbá-
gyok – adták a betoborzottak többségét.
Egyszerű emberek, akik művelték és
szerették a földet. A természettel való
közvetlen kapcsolatuk meghatározta az
életmódjukat, az ünnepeiket, hitvilágukat
és kultúrájukat. Milyen nagy szükség van
ma is a nemes egyszerűségre, a természet-
tel való harmóniára és a szoros emberi
kapcsolatokra, közösségi élményekre! Az
összefogás, kitartás és a tenni akarás
hegyeket megmozgató ereje, egymás meg-
becsülése az, ami előrébb viheti falu-
közösségünket. „Nekünk kell a változássá
lennünk, amit a világban látni akarunk.” –
Gandhi

A hazafiasság nem politikai ideológia,
hanem erkölcsi nézet és szilárd, tudatos
elkötelezettség a szülőföld, nemzetünk
tagjai és kultúránk iránt. Amit felvázoltam,
talán utópisztikusan hangzik, de korántsem
megvalósíthatatlan. A gyökeres változások
eléréséhez azonban mindig idő kell. 1848
március 15-nek is megvoltak az előzmé-
nyei, évekre visszamenően, és az eredmé-
nyei is csak lépésről-lépésre váltak lát-
hatóvá.

Mit kíván a magyar nemzet? Legyen
béke, szabadság, egyenlőség és testvé-
riség! Jómagam pedig kívánok a jelen-
lévőknek apró győzelmeket a hétköz-
napokban és valódi ünnepi hangulatot a
mai napra!  

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



A Bortermelők és Borbarátok Hosszú-
hetényi Egyesülete idén is megrendezte
hagyományos évi borversenyét.
A nevezési határidőig, március 25-ig,
összesen 96 bort neveztek. Örvendetes
tény, hogy évek óta ismét egyre több bor
vesz részt a versenyen. A kizárólag
kistermelők által beadott minták közül 37
bor (39%) termőhelye nem Hosszúhetény
volt, ezekből 8 bort hosszúhetényi és 29
bort vidéki gazda nevezett.

A borok bírálatára a következő napon,
március 26-án kedden került sor. Elmond-
hatjuk, hogy optimális körülmények kö-
zött, pártatlanul zajlott a bírálat, az
egyesület írásos borverseny szabályza-
tának megfelelően. Tiszta, világos helyi-
ségben, előzetesen optimális hőmérsék-
letűre hűtött és a fajtának és és minőségnek
megfelelően besorolt borokat bírált a zsűri.

A bíráló bizottság elnöke Havrán
István, a Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézet nyugdíjas munkatársa volt, tagjai
pedig Bakó Attila a Pécsi Hegyközség
hegybírója, Mohamed Kinan, a Szőlészeti
és Borászati Kutató Intézet nyugdíjas
munkatársa és Szabó Zoltán árutermelő
borász voltak.

A bírálat végeztével a zsűri egyöntetű
véleménye az volt, hogy az átlagosnál
magasabb színvonal jellemezte a borokat
és bíztatta a gazdákat, hogy jó eredményt
elért boraikat a rangos Pécsi Hegyközségi
és Pécsi Borvidéki borversenyeken is
nevezzék. A zsűri véleményét a kiosztott
arany minősítések magas aránya is alátá-
masztotta, ugyanis összesen 33 arany
(34%), 45 ezüst (47%), 13 bronz (14%) és
5 (5%) oklevél eredmény született.

A 2018. év egy jó évjáratnak mond-
ható, de inkább kedvezett a vörös
boroknak mint a fehér és rozé boroknak.

Összesen 46 fehér, 15 rozé (siller) és
35 vörös bort neveztek, így a rozé borok
jelentősebb száma miatt külön rozé nagy-
díjat is adott ki az egyesület.
A legjobb fehér bornak járó nagydíjat
Szabó Andor kapta 2018. évjáratú Olasz-
rizling boráért, a legjobb rozé nagydíjat
Gruber József kapta 2018. évjáratú Kék-
frankos rozé boráért, a legjobb vörös bor
nagydíjat pedig Szabó Gábor kapta 2018.
évjáratú Cabernet Sauvignon boráért. A
legjobb vidéki bor nagydíjat Jenczer
András kapta 2018. évjáratú Hárslevelű

boráért, melyet Kárászon készített. A leg-
eredményesebb termelő nagydíjat szoros
küzdelemben Gruber József kapta, mert
Szabó Andorral egyformán mindkette-
jüknek 4-4 arany minősítése lett, de Gruber
Józsefnek még volt ezen kívül egy ezüst is. 

A jó hangulatú díjkiosztó rendezvényt
március 30-án tartottuk a Tavasz
Vendéglőben, ahol az értékelő beszédek-
ben még egyszer gratuláltunk a gazdák
kiváló boraihoz, és további sikereket
kívántunk a hosszúhetényi borászat
további fejlődéséhez!

Schunk József
egyesületi elnök
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Jó évjárat volt a tavalyi

A zsűri elnöke Havrán István és a megmérettetés hetényi győztesei Szabó Gábor,
Gruber József és Szabó Andor                                               Fotó: Szirtes Zoltán

Sok kézműves, őstermelő, kistermelő
működik községünkben, s valamennyien
boldogulnak is, kisebb nagyobb sikerrel,
de valamennyien külön-külön. Összefogva
azonban sokkal hatásosabban léphetnének
fel a marketing terén, akár egy közös he-
tényi márkát építve. Erre a gondolatra
jutottak páran, szám szerint heten – Tíber
Mihály méhész, Szabó Zoltán borász,
Kaáli Nagy Zsombor fafaragó, Ilovay
Zsuzsa ékszerkészítő, Szalay Dóra
keramikus, Amrein Ildikó gyógynövény és
illóolaj készítő és Garamváriné Csanálosi
Andrea aszalvány készítő –, és elha-
tározták egy hosszúhetényi szociális
szövetkezet alakítását. Megkönnyítendő az
indulást, s mivel a már működő szövet-
kezeteknek több pályázati lehetőség áll
rendelkezésére,  januártól átvették az orfűi

szövetkezetet. A társaság neve Kelet-Me-
csek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális
Szövetkezet lett, melybe belépett Seres
Lajosné leendő falusi vendégfogadó,
valamint kötelezően az önkormányzat is. A
hangsúly a szolgáltatáson van, hiszen nem
a közös termelésre szövetkeztek, hanem
egy hetényi brand építésére a kézműves
termékek terén. A szövetkezet ugyanakkor
kulturális missziót is igyekszik teljesíteni,
hasonlóan a Hetényi 7-ek művészcso-
porthoz, közösen kívánnak megjelenni
vásárokon, rendezvényeken, ezzel is ter-
jesztve  falunk jó hírnevét.

Elnöknek Garamvárinét választották
meg, aki lelkesen látott neki a munkának, s
már be is adott egy GINOP pályázatot. A
támogatásból eszközöket (sátrat, pultot
stb.) szeretnének vásárolni, hogy ki tudják

állítani portékáikat. Állandó bemutató
helyül a kultúrházban, az üvegkiállítás
recepciója kínálkozott, itt lesz majd egy
vitrinjük is, aminek a látogatók nagyon
fognak örülni, hiszen folyamatosan hiány-
olják a helyi szuveníreket. 

Négy fő foglalkoztatására is lehe-
tőséget ad a pályázat, ketten itt dolgozhat-
nak, ketten pedig gyógynövényeket,
bogyós gyümölcsöket termesztenek majd,
amiből különleges lekvárok készülnek.
Szeretnék az attrakciókat, vagyis magukat
a tevékenységeket is bemutatni a láto-
gatóknak, s a távolabbi tervekben egy
webáruház létrehozása is szerepel. 

A szövetkezet május 14-én 18 órakor-
tartja bemutatkozó fórumát a könyvtárban.

M. Zs.                 

Szociális szövetkezet a közös fellépésért
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„Évekkel ezelőtt, egy nyári estén Bocz
Gyulánál tervezgettük, hogy jó lenne rend-
szeresen összejönni, és beszélgetni
művészetről, irodalomról, mindarról, amit
szeretünk, ami értékes és fontos az életben.
Hárman voltunk akkor, a házigazda,
Nádorné és én, de biztosak voltunk benne,
hogy találnánk még társakat a faluban
ezekhez a „Bocz estékhez”. Majd a télen…
így váltunk el. Azóta elmúlt egypár tél,
Gyula már nincs közöttünk, de régi tervün-
ket most tavasszal elindítottuk a megvaló-
sulás útján. Fischer Marika versesköteté-
nek bemutatója jó alkalom volt, hogy az
irodalmat kedvelők összejöjjenek, s Sólyom
Kati versbarát körének bemutatója után,
megalakítsuk baráti társaságunkat.”

Ezeket a sorokat 15 évvel ezelőtt írtam
a Zengőbe. A Hosszúhetényi Olvasókör
2004. áprilisában alakult, s tíz éven át
Nádor Rudolfné, majd az én vezetésem-
mel, s átlag húsz taggal azóta is működik.
Havonta egyszer a könyvtárban, nyáron
valamelyik tagunk kertjében gyűlünk
össze. Minden ősszel és tavasszal egy-egy
kirándulást is szervezünk, bejártuk már
Tolnát, Baranyát, sok-sok olyan tájházat,
kiállítást, helyi nevezetességet látogatva
meg, amelyeket egyénileg szinte lehetetlen
lett volna. Az elmúlt évek alatt nagyon sok
író-olvasó találkozót is szerveztünk,
melyekre olyan – főként baranyai –, alko-
tókat hívtunk meg, akik (még) kevésbé
ismertek, de értékes műveket hoztak, hoz-
nak létre. Színházba, koncertre, kiállítá-
sokra is közösen járunk, s mondhatom,
hogy a helyi kulturális rendezvények törzs-

közönségét is mi adjuk. Két éve felfedezett
minket a hódmezővásárhelyi Csúcsi
Olvasókör, akikkel a kölcsönös látogatá-
sok során jó kapcsolatot alakítottunk ki.
Ők a polgári olvasókörök hagyományát
követve, szinte művelődési házként mű-
ködnek a városrészükben, úgy, ahogy He-
tényben is működhetett az első világ-
háború előtti, majd az 1920-as években
újjáalakult, s a kultúrházban két saját
szobával is rendelkezett Polgári Olvasó-
kör. Sajnos elődeinkről ennél többet egye-
lőre nem tudunk, de szeretnénk felderíteni
történetüket!          

Olvasókörünk 15 éves működését a
március 15-ei községi ünnepségen a
képviselő-testület Településért Kitüntető
Díjjal ismerte el. Mi magunk pedig már-
cius 28-án a könyvtárban, pezsgőzve,
fotókat nézegetve idéztük fel a rengeteg
kellemes élményt, amit ez a kis közösség
adott számunkra.   Vendégünk a Csorba
Győző Megyei Könyvtár jóvoltából, ismét
Sólyom Kati színművész volt, aki Füsti
Molnár Évával közösen egy nagyszerű,
pajzánul vidám műsorral köszöntött min-
ket és az iskola auláját megtöltő közön-
séget.       Müller Zsuzsanna  Fotó: G. T.

Tizenöt éves az Olvasókör 

Tavaszi illatok és ízek a Tájházban
Az országosan meghirdetett Tájházak

Napjához immáron hatodik alkalommal
csatlakozott tájházunk. Ebben az évben a
tavasz illataira, ízeire és szimbólumaira
helyeztük a hangsúlyt. A családi program
lebonyolítói a helyi kézművességet kép-
viselő, nemrég alakult Szociális Szövet-
kezet tagjai voltak. A látogatók kipróbál-
hatták magukat ékszerkészítésben Ilovay
Zsuzsával, kerámiavirágokat festhettek
Szalai Dórával. Amrein Ildikótól a gyógy-
és fűszernövények modern felhasználá-
sáról hallhattak. A kemencében sült  ízle-
tes fűszeres pogácsákat és a hozzá való
mártogatósokat, valamint a frissítő italo-
kat Garamváriné Csanálosi Andrea vará-
zsolta az asztalra és kínálta nagy szeretet-
tel. A programon Takácsné Hegedüs Erika
finom lekvárjait, Tíber Mihály ízletes
mézeit kínálta a vendégeknek. Köszönjük
Wágnerné Magdi néni és a közösségi szol-
gálatos fiataloknak munkáját valamint a
sátrakat a Hosszúhetény Fejlődésért
Alapítványnak.                             P. G.



Háromévenként rendezik meg a
Baranya Megyei Zeneiskolák Megyei
Vonós Találkozóját, ahol a megye zene-
iskoláiban hegedülni, csellózni tanuló
diákok mutathatják be hangszeres fel-
készültségüket a zsűri és az érdeklődő
közönség előtt.

Iskolánkat a március 27-én, Siklóson
megrendezett találkozón négy növendék
képviselte, akik jó felkészültségüknek,
tehetségüknek és szorgalmas, kitartó
munkájuknak köszönhetően szép ered-
ményt értek el a találkozón. Reinhardt
Júlia arany, Horváth Panka és Czentner
Blanka ezüst (fölső képünkön), Piffkó
Annamária ( alsó képünkön) szintén ezüst
minősítést szerzett. 

Felkészítő tanáruk: dr. Mericsné Rábai
Katalin, zongorakísérőjük: Bosnyák Málna
tanárnő. Köszönet illeti a Siklósi Zene-
iskolát a nagyszerű szervezésért és a
növendékek szüleit a sok-sok támo-
gatásért!  
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OVIS HÍREK -  OVIS HÍREKOVIS HÍREK -  OVIS HÍREK
Március 15-e alkalmával minden cso-

port megemlékezett a magyar forradalom
és szabadságharc hőseiről, eseményeiről.
Ünneplőbe öltöztettük szívünket, lelkün-
ket. Kokárdát, zászlót, pártát készítettünk,
versekkel, mesékkel, dalokkal, katonás
játékokkal közösen emlékeztünk. Mind-
annyiunk örömére lovas huszárok is elláto-
gattak hozzánk, akik meséltek a huszár
létről, öltözetükről, felszerelésükről, be-
mutatták a lovak mozgását. Köszönet-kép-
pen huszárnótákkal kedveskedtünk, me-
lyekbe ők is bekapcsolódtak. Köszönjük az
élményt Bizse Gábornak és Lakatos
Gábornak.

A tavaszi kincskereső héten a katicá-
sok, pillangósok és táltososok közösen
összefogva találtak rá az erdők-mezők illa-
tozó növényére, a medvehagymára. Szor-
gos kezek összegyűjtötték, pogácsába
beletették, a tájház kemencéjében kisütöt-
ték. 

A szivárványos gyerekek tavaszleső
kirándulásuk alkalmával szintén medve-
hagymát gyűjtöttek, miközben megfigyel-
ték az erdő, a természet csodáit. Útjuk
során lehetőségük adódott állatokat simo-
gatni a Nyisztor családnál. 

A napocskások a tájházba illetve a
német tájszobába látogattak el, ahol a ma-
gyar és a német viseletet, tárgyi eszközöket
figyelték meg, hasonlították össze. 

A napraforgósok a Zöldhalmon a mé-
hészetet vették birtokba, ahol játékos formá-
ban fedezték fel annak természeti kincseit.

A húsvéti ünnepekre változatos prog-
ramokkal készültünk a gyerekeknek. Ezek
között szerepelt: kiszebaba úsztatás
(képünkön), tojáskereső játék a tájház
udvarán, nyuszi les, nyuszi simogatás. A
kicsik megismerhették, kipróbálhatták a
tojásfestés különböző technikáit. Jutalmul
a húsvéti nyúl apró ajándékokkal ked-
veskedett az ovisoknak.         Takács Lilla

A VI. Ifjúsági Vadászkürtös Versenyen
Molnár Ádám, iskolánk 8. osztályos tanu-
lója állhatott a dobogó legmagasabb
fokára. A FeHoVa alkalmából márciusban
megrendezett, magas színvonalú, szoros
versenyben 99 ponttal győzte le 14-22
éves vetélytársait. Ádám hat éve trombitál
és három éve tanul kürtön játszani. Tagja  a
Baranya Vadászkürt Együttesnek, a
felkészülésben ők segítették. Két éve meg-
nyerte a baranyai versenyt, tavaly pedig
gyermek kategóriában is ő lett az első. 

Zenélő  gyerekeink sikerei
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Népdalos hírek
Hatalmas tömeg lepte el Mohács utcáit március 2-án szomba-

ton. Negyvennyolcadik alkalommal rendezték meg a busó-
járáshoz kapcsolódva a Schneider Lajos népdaléneklési és
népzenei versenyt ezen a napon.

Csak elismerően szólhatunk a szervezők munkájáról. Olyan
közismert népzenészeket sikerült megnyerniük a rendezvény
szereplőinek, mint Eredics Gábor és Sebő Ferenc.

Dicséretet érdemelnek kislányaink, akik ismét remekül
megállták helyüket az erős mezőnyben. Az együttesből két
jelentős hang hiányzott, tulajdonosaik aznap más- más versenyen
sikeresen szerepeltek. Így a megmaradt hat énekesnek őket is
pótolniuk kellett, de remekül  megoldották a feladatot. A verseny
után  felszabadultan élveztük az ünnepi forgatagot, két kedves
busóval még közös fényképet is készítettünk.

Eredmények: Molnár Veronika ezüst fokozat, Reinhardt Júlia
kiemelt arany fokozat, felkészítőjük Pap Cecilia. Pévönye
együttes  arany fokozat, vezetőjük Detrich Pálné.

Március 6-án a pécsi Mátyás király utcai iskola rendezett
megyei népdaléneklési versenyt, ahol alsó tagozatos tanulóink is
megmutathatták tudásukat. Ismét eredményes napot zártunk: Boj-
tos Lili (3. osztályos) ezüst, Hoffer Hunor (4. osztályos) arany,
Hock Viola (1. osztályos) kiemelt arany fokozatban részesült.

Detrich Pálné

Természettudományi versenyeredmények
A „Madarak és fák napja” országos verseny megyei for-

dulóján iskolánkat két csapat képviselte. Jánosi Emőke, Bodó
Bendegúz és Molnár Ádám 1., Reinhardt Júlia, Osztrogonácz
Kornél, Jánosi Zengő 2 helyezést értek el. Az 1. helyezett csapat
képviseli iskolánkat az országos fordulón. Felkészítő: Bodó János

A Curie kémia verseny megyei fordulóján Bodó Bendegúz
és Jánosi Emőke egyaránt a 3. helyen végeztek. Mindketten
meghívást kaptak az országos fordulóra.  Felkészítő tanár: Tuba
Lajosné

A megyei Hevesy György kémia versenyen Bodó Bendegúz
3., Jánosi Emőke 7. helyezést ért el. Felkészítő: Tuba Lajosné

A Szondi József pécsváradi matematika versenyen
iskolánkat 8 tanuló képviselte. Szigety Csanád 3. osztályos és
Szám Levente 6. osztályos tanulók 3. helyezést, Barabás Benedek
7. osztályos 2. helyezést ért el.  

A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján 8
diák szerepelt. Bodó Bendegúz 16. helyezett lett. A 6. osztályosok
csapata szintén 16. lett. 
A Varga Tamás megyei matematika versenyen Barabás
Benedek a 11. helyet szerezte meg. A matematika verenyekre
Tuba Lajosné és a szaktanárok készítették fel a gyerekeket.

***
Iskolánk felső tagozatos tanulói 2-2 napon a digitális

témahét programjaihoz csatlakoztak. Nagyon változatos prog-
ramokkal ismerkedhettek meg: terveztek kirándulást, készítettek
kottát, végeztek kémiai kísérleteket virtuális és valódi laborban,
plakátot, szófelhőt, gondolattérképet gyártottak, sokféle feladatot
oldottak meg tableten és laptopon, filmet és képregényt készítet-
tek, foglalkoztak digitálisan az Egri csillagok feldolgozásával,
ismerkedtek a QR kód leolvasó használatával, digitális könyvtári
órán vettek részt, Darts-ot játszottak digitális táblán, angol szótárt
készítettek. Reméljük a tanult új dolgoknak a továbbiakban is
hasznát veszik!

Iskolanyitogató

Mint minden évben, most is kinyitotta kapuit a leendő első
osztályosok és szüleik előtt a Hosszúhetényi Általános Iskola és
AMI. Április hatodikán, szombat délelőtt az alsó tagozatos
munkaközösség szervezésében megismerkedhettek a leendő
kisiskolások tanítóikkal, Bognár Piroskával és Nagyné Schäffer
Kingával.

Amíg az intézmény megbízott vezetője Grosch Szilárd a
szülőknek elmondta a legfontosabb tudnivalókat iskolánkról, a
benne rejlő lehetőségekről és bemutatta az ott dolgozó nevelőket,
addig a mintegy negyven kisgyermek kézműves és sport
foglalkozáson vett részt az alsó tagozat pedagógusainak
irányításával.  A dél körül végződő esemény után a mosolygós
arcokból ítélve szeptemberben nem lesz gond az iskolakezdéssel.

Bereczki Lajos

Versek az utcán
Április 11-én, a költészet napja alkalmából iskolánk diákjai is

csatlakoztak a „Posztolj verset az utcára!”  nevű országos
kezdeményezéshez.  A hetedikesek az iskolaudvar kövezetét írták
tele krétával kedvenc verseikkel. A nyolcadikosok a faluközpont
feltűnő helyeire: hirdetőfalakra, padokra, fákra és a járdára
ragasztottak vagy írtak József Attila-verseket. Irodalomórán
Wágner Mónika könyvtáros és Barbalics Beáta magyartanár
vezetésével verseket válogattak, majd „posztolták” kedvenc köl-
teményeiket, hogy mások számára is elérhetővé tegyék a magyar
költészet gyöngyszemeit. A fiatalok nagyon örültek, hogy a
faluban sokan megálltak elolvasgatni a verseket, és a járókelők
lelket melengetőnek nevezték az akciót. bébé

Eredményes hasznosanyag-gyűjtés

Ebben a tanévben a gyerekek a CCR Rebat és a pécsi Bio-
mark 2000 Kft által szervezett akcióban 203 kg elemet és 2 kg
mobiltelefont gyűjtöttek össze, amelyért 9.120 Ft-ot kaptunk. A
versenyben 2. helyezést értünk el, így ezért 80.000 Ft jutalomban
részesültünk. A pénzt felajánlottuk az iskolai játékok vásárlására.

Köszönetet mondunk mindenkinek a gyűjtésért, segítségért.
Az őszi papírgyűjtésért 85.000 Ft-ot kaptunk. Legnagyobb

örömünkre nem szüntetik meg a papírgyűjtést, így szeretnénk
kérni a lakosság további támogatását!

A tavaszi papírgyűjtés május 7-én kedden lesz!
Schätl Antalné     

FALUPORTYA,
avagy hetényi kincsek nyomában

Az idei fordított nap rendhagyó módon zajlott: faluportyára
hívtuk az osztályokat, azzal a szándékkal, hogy ismerkedjenek
településünkkel, fedezzék fel a faluban található "kincseket". 

Ennek jegyében indultak régi dalok, szavak, szobrok, fest-
mények, helyszínek és pecsétek nyomába. A nap "Tanárok
kérték– mi teljesítjük" rádió adással indult és egy nagyon izgal-
mas tanár/szülő – diák focimeccsel zárult. A lelkes szurkolók
nagy küzdelmet, sportszerű mérkőzést és felnőtt győzelmet
láthattak. Reméljük mindenkinek szép élményekkel, izgalmasan
telt a fordított nap!

8. évfolyam tanulói



Egyházközségünk húsvét ünnepéhez méltóan tartotta meg a
szent három nap szertartásait. Valószínűleg ez annak is
köszönhető, hogy az elmúlt két évben itt misszionáló jezsuita
testvérek elvetették a „szép” ünneplésnek a magját, mikéntjét. 

Nagycsütörtök este, a szentmise után Szentségimádással egy-
bekötött virrasztást tartottunk a templomban 24 óráig, ezzel is
emlékezve Krisztus utolsó, fájdalmas éjszakájára. Nagypénteken
15 órakor a templomtól indulva énekelve haladtak a hívek a
Kőbánya felé, ahol a bérmálkozó csoport „állóképes” passió
keretében adta elő Jézus szenvedésének 14 állomását. 

A nagyszombati Vigília este 20 órakor kezdődött. A Megváltó
feltámadásának örömhírére a harangok „visszatértek Rómából” és
újra hallhattuk a „Dicsőséget” is. A felemelő szertartás után a
plébánián folytattuk a feltámadás ünneplését szeretetlakoma –
agapé – keretében. 

A felemelő, szép és mélyen átélhető szertartásainkért nagy
köszönet illeti a dr. Mericsné Rábai Katalin által vezetett kórust,
a bérmálkozó csoportot, mindazokat, akik díszítették és takarítot-
ták templomunkat és minden hívőt, aki jelenlétével is szebbé tette
az ünneplést! Köszönet illeti azokat is, akik tartós élelmiszer
adománnyal segítették a rászorulókat! A 13 csomagnyi élelemből
a nagyhéten közel 10 család részesült.

***
Az egyházmegyei hittanversenyre május 16-án kerül sor Pé-

csett, a Magtár Látogatóközpontban. Felsős diákjaink közül 4 cso-
port jelentkezett, minden évfolyamból 1-1. Sikeres szereplést
kívánunk nekik!

***
Az elsőáldozás időpontja idén május 26, vasárnap, 9 óra. A

misét szeretetlakoma, agapé zárja. A gyermekeket segítő fel-
készítő lelki napot május 11-én tartjuk, a plébánián.

***
A bérmálkozó csoport május 17-19-ig vesz részt lelkigyakor-

laton, az évente megrendezendő nagymarosi találkozón. A fia-
talok programjának támogatásához a püspökség anyagilag is hoz-
zájárult. A hétvége témája a megbocsátás, bűnbocsánat lesz. 

Jánosiné Rajnai Virág
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PROGRAMOK
Május 7. 18 óra

A svábok bejövetele
Könyvbemutató a német közösségi házban

Május 11. 
Interaktív családi nap az iskolában

Május 12. 
Tájház túra - Réka völgy

Május 23. 
Diabétesz klub

Május 24.
Kiállítás megnyitó 

az alapfokú művészeti iskola növendékeinek munkáiból 
a Kultúrházban

Május 25. 
Gyereknap a sportpályán

Május 30. 17.30-tól
Folktalicska

Fiatal népzenészek bemutatkozása 
és a Csurgó Zenekar  népzenei koncertje a sportpályán

Május 31. 18 -24 óráig
Rocktalicska

Fiatal rockegyüttesek koncertjei a sportpályán

Június 1.
Főzőolimpia és Talicskavalkád

10 órától Főzőolimpia – meghívásos főzőverseny
A zsűri elnöke: Kun Péter sztárséf

13.00 -15.00 Talicskagyűjtés - Családi Talicskaraván 
14-18.00 Családi játszókert, ingyenes programok 

(MancsRanch Állati Show, népi játszóház, mászófal, 
mesesarok, gumivár)

15.00 Főzőverseny eredményhirdetése 
Sztárvendég: Schatzl Natalie utánpótlás válogatott kézilabdázó
16.00 – 18.00 Színpadi programok 

(Karate bemutató, néptánc, modern tánc)
16.30 Röppentő zenekar koncertje 
18.00 Eredményhirdetés, tombolasorsolás
19.30 DUMASZÍNHÁZ – Beliczai Balázs humorista 
20.15 eMBé koncert
21.00 - tól Retro disco

Június 8.
Pünkösdi juniális

a német közösségi ház udvarán

Június 9.
XIII. Zengő Lovas Kupa 

Június 15.
Ballagás

Június 16.
Tájház túra - Farkasárok

Június 30.
Püspökszentlászlói Búcsú

Anyakönyv
Születtek:
Varga Borbála március 10.
Bagó Anna Barbara március 23.

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Kósa Pál (1928) február 15.
Schmidt Istvánné sz. Lenkovics Margit (1950) február 28.
Bernáth Zoltánné sz. Obert Terézia (1925) március 6.
Papp Jánosné sz. Katos Mária (1934) március 14.
Buzsik Zoltán (1955) március 20.
Bernát Gyuláné sz. Jáhn Rozália (1929) március 26.
Dallos János (1938) április 9.

Idõsek köszöntése

Az elmúlt hónapokban Kiss Lajosnét, Lakatos Zoltánnét,
Patacsi Istvánt és Reisch Antalnét 80-dik, Bernáth Gyulánét
90-dik, Gradwohl Kristófnét 91-dik és Szabó Sándornét
(jelenleg ő a legidősebb a faluban) 96-dik születésnapján
köszöntötte községünk vezetése. Jó egészséget kívánunk
nekik! 

Egyház i h ír ek



AEROBIK
Az idei tanévben sok új leány csatlakozott a hosszúhetényi Blue

Jump ASE csapatához. Az egyesület közel 20 sportolója az
általános iskola 1. osztályosától kezdve a középiskolásig bezárólag
minden korosztályban képviselteti magát. Az edző, Szatmári Patrí-
cia vezetésével heti kétszer másfél órás, komoly erőnléti  és gyakor-
lati, koreográfiai edzések folynak az iskola tornatermében.

Az idei első megmérettetéshez Ajkára utazott a csapat,  március
2-án, szombaton. A Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága
(MAESZ) itt rendezte meg az idei év Aerobik Diákolimpia, Nyugat
„B” kategória területi fordulóját.
A selejtezőn szép eredmények születtek. CH UP3 GR csapat
kategóriában: Bodó Szederke, Kőhegyi Viktória, Balogh Virág, Tol-
nai Liza a 7.helyen, Kaposi Liliána a BA UP1 IW egyéni
kategóriában a 17. helyen, Szabó Panna a BA UP2 IW egyéniben a
30. helyen végzett.

Életük első versenyén, a Derksen-Hajnal Annaliza, Fuchs
Luca, Krajnik Emma, Pojányi Luca, Späth Lara, Späth Letti,
Szamos-Áman Léda alkotta csapat  a CH UP4 GR korcsoportban a
2. hellyel, az Ágotai Gréta, Bodó Csenge, Csényi Odette, Móring
Patrícia felállású csapat a CH UP2 GR. kategóriában 4. hellyel, és
a Fehér Rebeka, Nyisztor Zselyke, Szabó Panna alkotta BA UP2 TR
trio az 5. helyezéssel a döntőbe is továbbjutottak.

Fehérné Sánta Melinda

ATLÉTIKA
Minden csapat a dobogón

Az iskola tanulói a Diákolimpia Komló Körzeti döntőin atléti-
ka összetett egyéni és csapatversenyein a körzet iskoláit felülmúlva
teljesítettek. Mind a hat korosztályban a dobogóra állhattak.
Háromszor a tetejére, kétszer a második fokára és csak egyszer
szorultak a harmadik helyre. A lányok mindhárom korosztályban
elhozták az egyéni és csapat aranyérmeket is. A fiúk két második és
egy harmadik hellyel mutatták meg magukat a csapaversenyben. A
távolugrást, kislabdahajítást, súlylökést, 60 és 100 méteres sík-
futást, és 600 illetve 800 méteres síkfutást tartalmazó versenyprog-
ram érmesei: a bajnokok: II. korcsoportos lány „hárompróba”
csapat: Ágotai Gréta, Varga Zsófia, Füsz Dalma, Horváth Panka,
Bodó Szederke, Hajdú Tekla. III. kcs. lány „négypróba” csapat:

Ágotai Petra, Bocz Léda, Gruber Dalma, Keszler Vivien, Bodó
Csenge. IV. kcs. lány „ötpróba” csapat: Kaáli Nagy Villő, Szabó
Vivien, Forgács Gabriella, Fehér Rebeka, Takács Judit, Závoczky
Eszter, Nagy Zsófia. Korcsoportjában egyéni összetett bajnok:
Kaáli Nagy Villő, Ágotai Petra, Ágotai Gréta. Második: Szabó
Vivien, Varga Zsófia. Bronzérmes: Forgács Gabi, Bocz Léda.
Második helyen végzett a III. kcs. fiú csapat: Horváth Bendegúz,
Hajdú Karsa. Stercz Martin. Pecsnek Ferenc. Farkas Lorenzo és a
IV. kcs. fiú csapat: Molnár Ádám, Szabó Rómeó. Lieber Damján.
Vicze Áron, Vass Kristóf. Harmadik lett a II. kcs. fiú csapat:
Schwarcz Áron, Fehér Benedek, Nagy Miklós. Szabó Áron. Forgács
Gergő, Dallos László. Nagy Péter. Korcsoportjában egyéni
összetettben második lett Horváth Bendegúz. Csajkás Géza 

Mediterrán hangulatok címmel nyílt kiállítás Rubinszki
Tibor pécsi festő képeiből március 29-én a Kultúrházban. Az
alkotó munkásságát dr. Pilkhoffer Mónika egyetemi adjunktus
méltatta megnyitójában. A Földközi-tenger partvidékét ábrázoló
realisztikus festmények május közepéig tekinthetők meg. Fotó: G.T.
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Március 8-án Keserű Árpád vezetésével zenekarunk adta a
zenekíséretet a baranyai indulóknak Bagon a Fülöp Ferenc
Szólótáncversenyen.

Április 6-án megtisztelő felkérésnek tettünk eleget Buda-
pesten a Kozármislenyi Józsa Gergely Táncegyüttessel.
Budapesti és vidéki amatőr együttesek, a Pénzügyőr Fúvós-
zenekar és a Honvéd Művészegyüttes ének- és tánckara tár-
saságában a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitórendezvényén
mutatkoztunk be. Az Andrássy úti látványos, hangulatos
felvonulást követően a Hősök terén egy előre összeállított
közös koreográfiát táncoltunk el az összesereglett nézőknek,
turistáknak majd délutántól – ezúttal csak nézőként – az
Országos Táncháztalálkozó részesei lehettünk.
Április 12-én három fővel (Bertalan Éva, Papp János, Radó

Tihamér) részt vettünk a Kalocsai Piros Rózsa Népi Együttest
egykor vezető Bencze Károlyné emléktáblájának avatásán.
Húsvét előtt közös tojáshímzést és patkókalács sütést

szerveztünk a Tájházban Pappné Pintér Ilona, Poór Gabriella
és Zsombéki Gergő vezetésével.

Március 8-án hatodik alkalommal rendeztük meg a már ha-
gyománnyá vált Nimsz Zoltán Emléktúrát. Rendezvényünk
célja a terepjáró autózás szabály szerinti gyakorlása, a kap-
csolatok erősítése, a faluturizmus fellendítése, valamint édes-
apánk e témakörben kifejtett tevékenységéről való megemlé-
kezés. 

A versenyzők az ország minden részéből, Szlovákiából és
Ausztriából jöttek. A terepjárósokat nem csak a versenyek minő-
sége vonzza, hanem a falu és környéke erdeinek szépsége és a fa-
lusi vendéglátók szeretete is. Versenyzőink nagy részét falusi
vendéglátóknál szállásoltuk el. 

Idén is 5 kategóriában – extrém, profi nagy, profi kicsi, túra
nagy és túra kicsi – indítottuk az autókat. Mindegyik kategó-
riában szép számmal álltak sorba induláskor a terepjárósok. Pén-
tek este 92 autó rajtolt el. A szombat reggeli rajtnál már keve-
sebben tudtak elindulni. Technikai okok miatt több autónak is ki
kellett állnia. Szombat estére az eredmények is megszülettek.
Különdíjat is adtunk a leglátványosabb borulásért, amit Pásztor
Zsolt kapott, aki Kazincbarcikáról jött hozzánk. Különdíjat kapott
a Horváth Katinka-Jägerné Rózsár Szandra egyetlen női páros is. 

Rendezvényünk sikerességét elsősorban édesapánknak
köszönhetjük, aki 1998-ban szervezte meg az első Terepjáró Trop-
hy versenyt. Az általa megtervezett utat visszük tovább a Hetény
Trophy Team csapata és Sebők Zsolt segítségével, akik nélkül
nem jöhetne létre az emléktúra. Itt szeretnénk megköszönni a
Községi Önkormányzat támogatását, a Mecsekerdő Zrt. hoz-
zájárulását és minden segítőnknek, támogatónknak, hogy meg-
szervezhettük a rendezvényt!  Ifj. Nimsz Zoltán, Nimsz Gergő

AUTÓS  SPORT

DIÁKSPORT
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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

LOVAS  SPORTLOVAS  SPORT

Szenior örömtánc
Május 29-én, a

Kihívás Napján
Pécsváradon,

a várkertben 10-12 óra között a
baranyai oktatók csoportjai —
köztük a hetényi is —, tartanak

szeniortánc bemutatót.

Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Egy fantasztikus lovas nap
A résztvevők és a nézőközönség számára is egyre népsze-

rűbbek a hosszúhetényi Ülő Bika Lovas Klub által szervezett
versenyek. 

Április 6-án, szombaton a vártnál nagyobb létszámú induló,
gyermek kategóriában 25 felnőtt kategóriában 32 lovas állt rajt-
hoz. Délelőtt a felnőtt csapatversenyek és a gyermek ügyességi
versenyek zajlottak, a következő eredménnyel: Gyermek kezdő
kategória: 1. Gazder Janka Hosszúhetény, 2. Stemler Lilla Me-
csekjánosi, 3. Pércsi Benjamin Gyód. Gyermek haladó
kategória: 1. Kormányi Alexa Hosszúhetény, 2. Fazekas Ajna
Pécs, 3. Páiger Amelita Hosszúhetény. Felnőtt csapatverseny:
1. Horkolók (Váradi "Öcsi"János Pécs, Gazdag Jázmin Irma-
puszta, Stemlerné Richter Edit Mecsekjánosi), 2. Grafiteam
(Havasi Eszter Pécs, Tamás Róbert Keszü, Gyöngyi Balázs
Hosszúhetény), 3. Pécsváradi betyárok (Katona Ildikó Pécsvárad,
Koncsag-Both András Pécsvárad, Poór László Pusztakisfalu). 
Ebéd után vadászvágta és hordókerülő ügyességi versenyek
következtek, s az alábbi eredmények születtek: Vadászvágta: 1.
Szomor Kázmér Pécs, 2. Bálint Csanád Komló, 3.
Váradi"Öcsi"János, Pécs. Páros Hordókerülő: 1. Bálint
Csanád, 2. Váradi"Öcsi"János, 3. Varga Kamilla Gyód.
Hordókerülő: 1. Szomor Kázmér, 2. Váradi"Öcsi"János, 3.
Bálint Csanád.

Az eredményhirdetés után, négy órakor kezdődött a Nemzeti
Lovas Színház műsora. Pintér Tibor két fiatal színész-énekessel
Pápai Kírával és Mohácsi Márkkal, valamint gyönyörű andalúzi-
ai lovakkal érkezett Heténybe. Különböző jelmezekben ismert
musical slágereket adtak elő, miközben bemutatták lovagló tudá-
sukat is. Hol egyedül, hol ketten ülve-állva a lovak hátán, hol tánc-
lépésben oldalazva, hol vágtatva körbe a pályán. Igazán látványos
bemutató volt, melyből nem hiányozhatott a magyar zászlókat
lobogtató Honfoglalás c. dal sem. A végén, ráadásként pedig fel-
hangzott a Tavaszi szél vizet áraszt…    

Este az iskolában batyus lovas bál zárta a rendezvényt. 
Köszönet a szervezőknek, a segítőknek és a rengeteg szpon-

zornak, akik lehetővé tették ezt a nagyszerű lovas napot! 
Fotó: M. Zs.

AA Zöld Zengő birtokon
egész évben ingyen 
lerakható bármilyen 

zöldhulladék:
ágnyesedék, fűkaszálék,
falevél, faforgács, állatok
alól trágyás alom, vagy

bármilyen egyéb szerves
anyag.  20/403-0238

HO-TE-SZEDD!

A Hosszúhetényi Turista
Egyesület immár négy éve
szervez közös szemétszedést a
TeSzedd! programon belül.
Idén március 23-án 35 fővel
tisztítottuk meg a Kelet-Me-
csek turista útjait és falunk
környezetét. Kevesebben vol-
tunk mint az előző években,
pedig a szemét sajnos több
volt. Az MTSZ jóvoltából
egyesületünk ajándékcsomag-
gal kedveskedett minden
résztvevőnek.   Takács Ferenc


