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Elkészült a Zengőn
az új kilátó

A régi toronyból is gyönyörű volt a
kilátás, de az új torony négy méterrel
magasabb. Az acélszerkezetet a koráb-
ban kilátónak használt régi beton geo-
déziai mérőtorony köré és fölé építet-
ték. A kilátó minden szintje három
méter magas, így a hétszintes építmény
22 méterrel emelkedik a hegycsúcs
fölé.  Aki felsétál, több, mint 700 méter
magasról pillanthat körbe a lombok
felett. Észak felé egész a Balaton-
felvidékig, a Badacsonyig és a Szent
György hegyig ellátni, dél felé látszik a
horvátországi Papuk hegység, és úgy
hallottuk, volt aki a Duna szalagját is
látta a toronyról. A megmagasított
kilátóból immár nem csak Hosszúhe-
tény, hanem Pécsvárad is látszik.

A korábbi hírek szerint az új kilátót
73 millió forintos költséggel építtette a
Baranya megyei önkormányzat. Az
anyaga corten acél. Ez a modern kör-
nyezetkímélő technika megosztja a
szemlélőit. Van, akinek nem tetszik a
rozsdás acélfelület, amiről azt kell
tudni, hogy pont azért rozsdás, hogy ne
korrodálódjon, és ne kelljen folyamato-
san nagy költséggel, nagy mennyiségű
környezetszennyező festékkel kar-
bantartani. Mindezek miatt ezt a tech-
nológiát az időjárásnak erősen kitett
helyeken egyre nagyobb előszeretet-
tel alkalmazzák. (folytatás a 12. oldalon)
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Koronavírus napló 
Március 14. szombat: 

A Kormány hétfőtől elrendelte az
iskolák bezárását, az óvodák tekintetében
viszont az önkormányzatok külön ren-
delkezhettek. Csörnyei László polgár-
mester Czentner Györgyné óvodavezetővel
az óvoda részleges nyitvatartásáról határo-
zott: csak azok a gyerekek mehettek
óvodába, akiknek a szülei nem tudták
megoldani az otthon maradást. A gyere-
keket az egyetlen nyitva lévő ajtóban vet-
ték át a nevelők, s délután ugyanitt,
felöltöztetve adták vissza. A szülők az
intézménybe nem léphettek be. 

***
Grosch Szilárd igazgató értesítette a

szülőket, hogy hétfőtől a tanítás ún. tanter-
men kívüli digitális munkarendben foly-
tatódik. Az iskolában csak az igazgató
vagy az egyik helyettes, illetve a legszük-
ségesebb személyzet tartózkodik. Ügye-
letet csak azon szülők igényelhetnek gyer-
mekük számára, akiknek a munkája
nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok
és a közellátás biztosításához. Az iskola
épületébe csak engedéllyel és a szükséges
kézfertőtlenítés elvégzésével lehet belépni,
az udvar felőli bejáraton. Az étkeztetés
külön eljárásrend keretében történik. 
Az iskola zárva tartása alatt a műszaki
személyzet a karbantartási és a takarítási
munkákat végzi. 

Március 16. hétfő: 
A művelődési központ és a könyvtár is

bezárt, a tervezett rendezvényeket elha-
lasztották. 

Délután az iskola aulájában a polgár-
mester, a jegyző, a képviselők, az intéz-
mények vezetői, a polgármesteri hivatal
dolgozói, a falugondnok, az Idősek klubja
vezetője, a háziorvosok, a védőnők, a
közétkeztetést végzők összeültek, hogy
megbeszéljék a feladatokat.  

A hétfőre tervezett testületi ülést hiva-
talosan már nem lehetett megtartani. A
vészhelyzet kihirdetésétől kezdve a polgár-
mester a képviselői hatáskörbe tartozó
ügyekben egyedül dönthetett.  

Ezen a napon a polgármester – a
korábban meghirdetett testületi ülési
napirend szerint – a következő határo-
zatokat hozta: 

Jóváhagyta a Komlói Kistérségi Tár-
sulás elnökének megválasztását, SZMSZ-
ének módosítását, a Társulás tavalyi és idei
költségvetésének módosításait, az
intézmények térítési díjainak módosításait,
s több gyakorlati kérdésben is gyakorolta
egyetértési jogát.

Elfogadta Hosszúhetény szennyvíz-
kezelési programjának elkészítésére a

Provender Bt-vel kötendő vállalkozói
szerződést, 

– a Neuglashütte Egyesület 2.400.000
Ft-os ajánlatát a Kisújbánya 52-es számú
ház 60%-os tulajdoni hányadának meg-
vételére, 

– a Hübner Mátyás építésszel kötendő
vállalkozói szerződést a településrendezési
terv módosítására vonatkozóan, 

– a zöldfelület-hálózati tervre érkezett
420.000 Ft-os szerződési ajánlatot, s
Csényi Norbert társadalmi alpolgármestert
megbízta a tervezési folyamat koordiná-
lásával. 

Továbbá megbízta a jegyzőt, hogy az
avar és kerti hulladék, valamint tarló
égetés szabályairól készítsen egy új rende-
let-tervezetet. S a 2020-as off road verseny
megrendezésének költségeihez 300 ezer
forinttal járult hozzá.  

***  
Hétfőn és kedden minden iskolás és

óvodás étkeztetését biztosította az önkor-
mányzat, tudva, hogy nem fog minden
adag elfogyni. Szerdától már csak a valós
igények szerinti (csökkenő) adagszámot
készítették el. Az iskolások számára ebédet
és uzsonnát biztosítottak, egyszer hasz-
nálatos műanyag edényben, melyet 11-12
óra között lehetett átvenni. Az edények
már az első naptól az önkormányzat ren-
delkezésére álltak. 

Március 17. kedd: 
Megalakult a helyi operatív törzs: Pin-

tér Ildikó közbiztonsági referens vezeté-
sével, Kleffler Krisztina, Csősz Beáta,
Bocz Diána és Kisteleki Andrea felmérte,
hogy hány egyedül élő 60 éven felüli
szorulhat segítségre.  84 nevet írtak össze.

A 60 éven felüli lakosokat a polgár-
mester felkérte, hogy maradjanak otthon, s
ha segítségre szorulnak, forduljanak köz-
vetlenül hozzájuk!

Megkezdődött az önkéntesek tobor-
zása is. Minden utcához beosztottak egy-
egy embert, aki a rászorulók részére,
kérésre, elintézte a bevásárlást és a
receptek kiváltását heti két alkalommal. 

A főtt ételt, az előfizetőknek minden
nap házhoz szállították. Az idősek részére,

a kapuig vitték az alapvető élelmiszert, a
gyógyszert. 

Módosult a háziorvosi rend: A fertőző
betegség tüneteit mutató betegek egyál-
talán nem mehettek be a rendelőbe, tele-
fonos konzultáció után, szükség esetén e-
recepttel látták el őket. Amennyiben nehéz
légzés, fulladás szerepelt a panaszok
között, kihívták a mentőt. Beteget ottho-
nában nem vizsgálhattak, kizárólag a
sürgős, nem fertőző eredetű betegek jöhet-
tek a rendelőbe, egyesével, előzetes tele-
fonos egyeztetés után.

A fogorvos a veszélyhelyzet időtarta-
ma alatt csak sürgősségi ellátást nyújtott,
kedden és csütörtökön délelőtt. A kiadott
kezelési időpontokat bizonytalan időre
törölték.

Az április 1-2-re tervezett lomtalanítás
elmaradt. (A vészhelyzet elmúltával,
júniusban megtartották. – a szerk.)

Március 19. csütörtök:
A polgármester felhívta a kisgyer-

mekes szülőket, hogy kerüljék a játszó-
terek és egyéb közösségi terek látogatását!

Március 22. vasárnap:

Csörnyei László értesítette a lakossá-
got, hogy a textil (magas hőfokon mos-
ható, fertőtleníthető) arcvédő maszkok
kiosztása benzinkúton, a boltokban és a
trafikokban megkezdődött. 

Március 23. hétfő:

A Település-üzemeltetési Nkft. mun-
katársai megkezdték a közösségi terek
fertőtlenítését. Ez a boltok bejárata (9db
üzlet), benzinkút, posta, takarékszövet-
kezet, polgármesteri hivatal, gyógyszer-
tár, két felnőtt orvosi rendelő, gyerek-
orvos, fogászat, védőnői szolgálat, négy
buszmegálló, két bank automata, iskolai
konyha, óvodai konyha, Tavasz vendéglő
bejáratai, (az ebédszállítás miatt) és az

Köszönet az önkéntes segítőknek,
akik gyalog vagy autójukkal rend-
szeresen látogatták a rájuk bízott

utcák idős lakóit! 
Segítők:

Bocz Botond, Bocz Diána, Csajkás
Géza, Farkasné Nagy Mónika,
Fledrich Ádám, Friedrich Gábor,
Garamváriné Csanálosi Andrea,
Kemenes Olga, Papp Tünde, Piffkó
László, Rozendaal-Pandur Zsanett,
Szalai Dóra, Szily Attila
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előttük lévő járdák permetező kannával
történő fertőtlenítését jelentette. Az étel-
hordó autókat naponta fertőtlenítették.
Mindent megtettek a higiénia érdekében.

Március 27.péntek: 
A március 28-tól érvénybe lépő kijá-

rási korlátozás miatt újabb intézkedésekre
került sor: Az iskolás gyerekek ezentúl
csak ebédet kaptak, uzsonnát nem. Az
ebédet mindenkinek házhoz szállították,
kizárólag egyszer használatos műanyag
edényben. A konyhán való személyes
átvételre a továbbiakban nem volt lehe-
tőség. (Szerencsére a polgármester úrnak
sikerült beszereznie a tálcákat és kölcsön-
be egy fóliázó gépet, amivel le tudták zárni
a tálcákat. Így nem kellett a gépet megven-
nie az önkormányzatnak.) 

Március 31. kedd: 
– A polgármester a Helyi Építési Sza-
bályzat 2. számú módosítási eljárásának
lefolytatásához a meteorológiai radar-
torony átépítése, a magánterületek beépí-
tését korlátozó szabályozás megváltoz-
tatása, valamint az egykori tsz major terü-
letén turisztikai fejlesztés megvalósítása
érdekében az érintett területeket kiemelt
fejlesztési területté minősítette át, s fel-
kérte a települési főépítészt, hogy a tele-
püléstervezővel együtt dolgozza ki a
módosításokra vonatkozó véleményezési
dokumentációt! Egyúttal elindította a
Településkép védelméről szóló rendelet
újra alkotásához szükséges eljárást.  
– A járvány miatt elengedte az önkor-
mányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti
díját. A vészhelyzet megszűnését követően
a bérleti díjakat időarányosan állapítják
meg.
– A vészhelyzet miatt be nem folyt adók
az önkormányzat számára likviditási prob-
lémát okoztak, ezért a polgármester 12
millió Ft folyószámlahitelt vett fel, decem-
ber 31-ei lejárattal a Takarékbanktól.     

Április 7. kedd:
Az óvodai és iskolai beíratás is elekt-

ronikus úton, illetve telefonon történt, a
szükséges iratok őszi bemutatásával.  

Április 9. csütörtök:
– A polgármester, hatáskörénél fogva,
Püspökszentlászló és Kisújbánya közvet-
len körzetét a „koronavírus” okozta hely-
zet miatt, a nem hosszúhetényi lakosok
számára április 10. 8.00 órától, április 13.
23.00 óráig lezárta. Tilos volt minden
nemű bejárás, szabadidős tevékenység,
ideértve a sétát is, mindenkinek, aki nem
rendelkezik hosszúhetényi lakcímkártyá-
val vagy nem telektulajdonos. A hatóság
naponta több alkalommal is ellenőrizte az
utasítás betartását. A tilalom még életben
volt a május 1-jei hosszú hétvégén is.

Április 27. hétfő:
– A polgármester határozott az Egyedi
szennyvízkezelés című pályázat bead-
ásáról, továbbá az Országos Bringapark
Programra is benyújtotta az önkormányzat
pályázatát. 

Május 4. hétfő:
Enyhült a helyzet, változtak a szabá-

lyok, de a rendes oktatás ebben a tanévben
már nem tért vissza az iskolákba. A pol-
gármesteri hivatalban a személyes ügyfél-
fogadás szüneteltetését május 31-ig még
meg kellett hosszabbítani. 

Szomorú húsvét, Anyák napja és május
1-je volt az idei. Három havi bezártság
után június közepére tért vissza – úgy
ahogy –, a „normális” kerékvágásba az
élet.  

Testületi ülés – június 29. 

Dr. Csörnyei László örömmel tájékoz-
tatta a testületet, hogy minden pályázatot
sikerült időben beadni, az orvosi eszkö-
zökre korábban benyújtott pályázatuk si-
keres volt. A további pályázatokhoz szük-
séges zöldterület fejlesztési és a turisztikai
koncepció előkészítés alatt áll. S úgy tűnik
sikeresen lobbiztak Csajkás Gézával a
kézilabda csarnok érdekében is.  

***
A polgármester elmondta azt is, hogy a
pénzügyi bizottsági ülésen egyes képvi-
selők számon kérték őt a hitelfelvétel
miatt. Ugyanakkor azt nem kérdezték meg,
hogy hogyan érintette az önkormányzatot a
járvány? Eddig kb. 11 millióba került. A
súlyadó évente 13 millió forint lenne
községünkben, ebből 8 milliót vontak el a
járvány miatt, ugyanakkor az adók
befizetése elmaradt. Nagyon sok a hátra-
lékos, de reméli, hogy őszre rendeződik a
helyzet. Addig viszont kénytelen volt a
rövid lejáratú hitelt felvenni. A járdaépítés
kapcsán őt ért vádakat pedig nyilvánosan

visszautasítja. Semmi anomália, túlárazás
nem történt, bárki megnézheti. 

Dr. Herbert Tamás megjegyezte, hogy
a Bizottság látni szeretné, hogy hogyan
használják fel a pénzeinket, s ehhez ada-
tokat kell kérnie. Továbbá jó lenne, ha a
polgármester július végére elkészítené a
gazdadasági tervét!

***
Papp János az iskolai parkoló ügyének

állásáról érdeklődött. Orbán László
elmondta, hogy az utolsó telek megvétele
van folyamatban, a tulajdonos aláírta a
szerződést. 

Csajkás Géza javasolta, hogy miután
önkormányzati tulajdonba kerül a terület,
be lehessen állni a fák közé, főként, hogy
az iskola kapuját este 6-kor bezárják! Csak
ki kellene vágni azokat a fákat, amiket már
régen megjelöltek. Nem kellene várni
addig, míg rendes parkoló épülhet, mert
rengeteg kocsi áll az iskola körül mindig
az utak szélén.   

***
Csényi Norbert az avarégetésről

kérdezte a jegyzőt. Orbán László elmond-
ta, hogy elkészült a rendelet-tervezettel, de
nincs értelme dönteni róla, mert a hatáskör
2021-től a járási hivataloké lesz, s jövőre
országosan meg fogják tiltani a belterületi
égetést. Csak a külterületet kell majd
szabályozni.  A polgármester hozzá-tette,
hogy komposztáló telepet kell létrehozni a
faluban, ez a jövő, s várhatóan lesznek
majd erre pályázatok.  

***
A zöldhulladék-kezeléshez kapcsoló-

dott Deák Tamás bejelentése is, mely
szerint az önkormányzatnak korábban tett
földcsere ajánlatát visszavonja. Az érintett
ingatlant egyelőre megtartja, és folytatni
kívánja rajta a zöldhulladék kezelését,
mivel úgy látja, hogy erre a lakosság
körében nagy igény van.    

***
Ezek után rátért a testület a további

napirendi pontok megtárgyalására, szokás
szerint a Kistérségi Társulás ügyeivel
kezdve, melyek csaupán jóváhagyást igé-
nyeltek. Ugyancsak elfogadta a testület a
tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót, a belső ellenőrzési jelentést,
valamint a 2020 évi közbeszerzési tervet.

***
Egyhangúlag jóváhagyta a testület a

Csorba Győző Megyei Könyvtár 2019 évi
szakmai beszámolóját is. Papp János
kiemelte, hogy a megyei könyvtár tavaly a
hosszúhetényi szolgáltató helyét, munkája
alapján, teljes felújításra tartotta érdemes-
nek.   

***
Korábban szó volt már róla, hogy

jogszabály lehetőséget ad az intézményi
vezetők pályázat nélküli megbízására a
második ciklusban, ha a nevelőtestület



kétharmada is egyetért vele. Czentner
Györgynét, miután kikérték a nevelő-
testület véleményét, a képviselők újabb öt
évre megbízták az óvoda vezetésével. 

***
Vadászi Viktor pécsi lakos kérelmét,

mely szerint a horgásztó fölötti 033 hrsz-ú
önkormányzati területet meg kívánja
venni, a testület elnapolta azzal, hogy a
Település-fejlesztési Bizottság előbb nézze
meg a területet.    

***
A civil szervezetek támogatási alapjára

benyújtott pályázatokkal kapcsolatban
Csörnyei László – az önkormányzat anya-
gi helyzetére hivatkozva –, kérte a testü-
letet, hogy egyelőre függesszék fel a
kifizetéseket. Várják meg a szeptemberi
adóbefizetéseket! 

Papp János szerint, ami megvalósult a
tervekből, azt fizessék ki, továbbá nyi-
latkozzanak a civil szervezetek, hogy mit
vállalnak még az év hátralévő részében. 

Takács Ferenc a HOTE képviseletében
elmondta, hogy az augusztusi vándortábort
már megszervezte, s most szeretné tudni,
hogy továbbra is hirdetheti-e. Ő nem tud
várni őszig. A polgármester próbált tovább
érvelni a halasztás mellett, mivel a járvány
miatt a pályázati pénzek sem érkeztek
meg, úgy, ahogy kellett volna, a védekezés
viszont 3,5 milliót emésztett fel. Végül a
testület az igények átdolgoztatása mellett
döntött, így Takács Ferenc, s mindazok,
akik megszerveztek már, egyelőre nem
kaptak pozitív választ.

***
A rendezvények kapcsán szó esett az

iskola jubileumáról is, melyet októberre
halasztottak. A jelen lévő Grosch Szilárd
igazgató biztosította a testületet, hogy csak
egy napos, s kevésbé nagyszabású lesz,
mint ahogy tervezték.

Herbert Tamás felvetette, hogy annak
idején Nemes Csaba, Nemes János hajdani
igazgató unokája, ígért egy szobrot János
bácsi-ról. Érdemes lenne utána érdeklődni. 

***
A Kelet-Mecsek Kultúrmisszó Szol-

gáltató Szociális Szövetkezet foglalkoz-
tatásra is pályázott, s ahhoz, hogy vállalt
tevékenységét július 1-jén el tudja kezdeni,
egy üzlet/műhely helyiségre lett volna
szüksége. A testület már megállapodott a
szövetkezettel abban, hogy megkapják a
Fő utca 143-as számú önkormányzati
ingatlan melléképületét, melyet a Hetény-
ker Bt. bérelt korábban. A Hetényker Bt.
kiköltözése az üzletből hónapokig elhúzó-
dott, így a Település-üzemeltetési Nkft.
nem tudta elkezdeni a helyiség felújítását,
s a bérleti szerződést sem kötötték még
meg. A július 1-jétől tíz évre szóló
szerződést az ülés végén a polgármester
aláírta, azzal, hogy a felújítás idejére az
önkormányzat nem kér bérleti díjat a

szövetkezettől. Ilovay Zsuzsa pedig
egyelőre a kultúrházban végzi a munkáját. 

***
Az óvoda parkolójának bővítését

korábban az önkormányzat, az alatta lévő
188/1 hrsz-ú magánterület bevonásával
képzelte el. A környező három ingatlan
tulajdonosainak Görbics Tamásnak és
Vókó Szilviának, azonban tudomására
jutott a testület vételi szándéka, s tettek egy
jobb javaslatot. Ha az eredeti terv valósul-
na meg, a parkoló közvetlenül az ő kony-
haablakuk alá érne, s ha feltöltenék a
területet, még a természetes fényt is
elvenné tőlük. Ezért felajánlották, hogy
kertjeikből adnak egy-egy részt a benyúló
területért cserébe, így az óvodának  egy
szélesebb parkolója lesz, s nekik is egy
használhatóbb terület marad. A képvise-
lőknek tetszett a javaslat, de egyelőre
elnapolták a döntést, azzal, hogy előbb
megnézik a telkeket. 

***
Thacker Katalin Hegyelő utca 1. sz.

alatti lakos azzal a kéréssel fordult a
testülethez, hogy a Hegyelő u. 1/C előtti
járdán lévő közkutat szüntesse meg az
önkormányzat. Őket főként az zavarja,
hogy kora reggel és este tíz után megnő a
kút forgalma, utánfutóval gallonszámra
viszik az ingyen vizet, s közben hangos-
kodnak, szemetelnek az emberek. A másik
probléma, hogyha csupán elzárják a
közkutat, akkor náluk sem lesz víz, vala-
hogy összefügg a két rendszer. Ők vállal-
ják az átalakítás költségeit. Hosszas vitát
váltott ki a közkutak kérdése, hiszen
valóban méltánytalan, hogy egyesek nem
fizetnek a vízért, a külterületeken lakóknak
viszont sokszor nincs más vízvételi lehe-
tősége. A testület megszavazta a kért kút –
és a többi ilyen régi, nyomós kút –
megszüntetését, azzal, hogy néhány helyen
ivókutat kell telepíteni a helyükre, s
felkérte a Település-fejlesztési Bizottságot,
hogy vizsgálja meg a kérdést.         

***
A Tavasz Vendéglőt üzemeltető Szabó

Károlyné az üzlet bérleti szerződésének
meghosszabbítása ügyében fordult a
képviselő-testülethez, azzal, hogy a ven-
déglőt a fia, Szabó Gábor szeretné tovább
működtetni. Gábor – akinek szakács vég-
zettsége és mestervizsgája is van –,
elmondta, hogy a szerződésük csak jövő
februárban jár le, de szeretnék a vendéglőt
még idén felújítani, ezért kérik a testület
döntését most. Évek óta Gábor vezeti a
konyhát, s úgy tapasztalják, hogy a
vendéglő egyre keresettebb a helybéliek és
a turisták körében egyaránt, valamint a
közétkeztetésben is komoly szerepet vál-
lal. A testület biztosította Szabóékat, hogy
folytathatják a munkájukat a bérlemény-
ben.

A testületi ülés végén, az „egyebek-

ben” ezúttal még kilenc – az utolsó napok-
ban befutott – ügy került napirendre,
olyanok is, melyeket a képviselők e-mail-
ben kaptak meg, s papíron ott és akkor
került eléjük. 

A DRV Zrt. tájékoztatta a testületet a
gördülő fejlesztési terv módosítására
irányuló eljárásokról. Felhívták az önkor-
mányzatok figyelmét a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal lehet-
séges ellenőrzésére. Önkormányzatunk
eddig is szabályosan folytatott le minden
víziközművet érintő eljárást, úgyhogy a
tájékoztatót, valamint a Darágó-forrásról
szóló 2019 évi értékelő jelentést a
képviselők tudomásul vették. 

Ide tartozik, hogy az elmúlt hónapok-
ban a polgármesteri hivatalnak többen
jelezték, hogy nagyon klóros az ívóvíz. 

Csörnyei László elmondta, hogy
valóban, a járvány idején dupla klór
adaggal fertőtlenítette a vizet a DRV. 

***
Egy váratlan bevétel is érkezett az

önkormányzathoz. Az E-ON Áramház-
tartási Zrt.  küldött egy kártalanítási megál-
lapodást a testületnek, mely 359.900 Ft
kifizetéséről szól. A kártalanítás az önkor-
mányzati tulajdonú ipartelepen építendő
állami villanyvezeték vezetékjogának
átengedése miatt jár az önkormányzatnak.
Csörnyei László hozzátette, hogy a veze-
tékre a leendő kutyatáp-üzemnek van
szüksége, mely – a hosszas engedélyezési
eljárások és előkészületek után –, jövőre
végre megépülhet.     

***
Grosch Szilárd iskolaigazgató a gye-

rekek nyári felügyelete ügyében fordult a
képviselő-testülethez, mivel idén először
lenne rá igény a faluban. Jogszabály
szerint az önkormányzat feladata a
dolgozó szülők gyermekeiről való szemé-
lyes gondoskodás a nyári vakáció idején.
Az új szabályozás szerint a KLIK nem
vesz részt a nyári napközis táborokban, s a
pedagógusok sem kötelezhetők erre, de
nem is érnek rá, hiszen táboroztatnak, s a
szabadságukat is ki kell adni. Tehát
bérezés ellenében kell valakit keresni a
feladatra! Két-három hétről lenne szó, az
épület rendelkezésre áll, a szervezést az
iskola elvégzi. A testület megállapította,
hogy pénz ugyan nincs rá, de a feladatot
meg fogják oldani. 

***
Erdélyből, a Beszterce-Naszód megyei

Somkerék nevű településről Felszegi Imre
református lelkipásztor kereste meg az
önkormányzatot kapcsolatfelvétel céljából.
Az interneten talált rá a mi Somkerék
dűlőnevünkre, s ez inspirálta levele
megírására. 

A képviselők úgy határoztak, hogy
egyelőre ismerkedjünk meg a településsel.
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***

Ignácz Attila a hosszúhetényi lovasélet
érdekében kereste meg a képviselő-
testületet. A faluban az iskola melletti
lovaspályát a Zengő Lovas Egyesület bérli
az önkormányzattól, az évek során azon-
ban – az eltérő igények miatt –, létrehoztak
egy másik egyesületet is Ülő Bika
Lovasklub néven, melynek ő a vezetője. A
Zengő Lovas Egyesület, tudomása szerint,
nem igazán működik, az egyetlen pályát
viszont ők tavaly óta nem használhatják,
pedig évente több sikeres rendezvényt is
szerveznek. Ignácz Attila arra kérte a
testületet, hogy vizsgálja felül a jelenleg
kihasználatlan pálya ügyét! A képviselők
egyelőre úgy döntöttek, hogy Papp János
kulturális bizottsági elnök egyeztessen
mindkét lovas egyesülettel.    

***
Egy másik régóta húzódó ügy, a

püspökszentlászlói parkolás és autóforga-
lom kérdése is napirendre került, és ismét
hosszas vitát váltott ki. Abban mindenki
egyetértett, hogy a hétvégékre valamiféle
parkolási rendet kell kialakítani. A cél,
hogy az autók ne menjenek föl Püspök-
szentlászlóra, de a Kossuth és Petőfi
utcákat se lepjék el az út szélén álló
járművek. Első lépésként ezekre az utcákra
megállni tilos táblákat tesznek ki, s
ellenőrizni, később büntetni is fogják az
útszéli parkolást. Parkolni a mozi mögött,
a kőbányánál és a falu végén lehet, ezekre
a helyekre parkoló táblákat helyeznek ki.  

A vitába a jelen lévő Dömös Tiborné,
mint vendégfogadó és Morvay Balázs,
mint püspökszentlászlói lakos is bekapcso-
lódott. Kettőjük vitájában az a két külön-
böző érdek csapott össze, mely szerint a
faluban legyen csend és nyugalom, illetve
a falu legyen vendégbarát. A „Ne porolj!”,
a „Csendes falu” feliratú táblák kirakása
nem éppen vendégbarát gesztus – mondta
Dömösné. Itt merült fel az a kérdés is,
hogy egyáltalán ki, hova és milyen táblákat
helyezhet el a közterületeken? A kövekkel

elzárt útszélekről nem is beszélve!  Továb-
bá, ha Püspökszentlászlón sem lehet
megállni az út szélén, hova legyenek azok-
nak a vendégeknek az autói, ahol nem
tudnak beállni az udvarokba? Tőlük nem
lehet megkívánni, hogy maradjanak lenn
Hetényben.

Herbert Tamás megjegyezte, hogy a
parkolás nemcsak Püspökszentlászlón
probléma, hanem az egész faluban. Java-
solta, hogy mérjék fel a lehetséges
parkolóhelyeket, s a parkolók kialakítását
építsék be a zöldterület-fejlesztési koncep-
cióba. 

Dömös Károly hozzátette, hogy az
egész úthálózatot nézzék át, mert sok
helyen veszélyes bokrok lógnak be az
utakra. 

A testület mindkét javaslatot elfogadta. 
***

Csörnyei László a turisztikai koncep-
cióval kapcsolatban – melynek elkészít-
tetése négymillió forintba kerülne –,
elmondta még, hogy azért lenne fontos,
mert ha a helyi látnivalókat, neveze-
tességeket fölfűznénk egy egységes attrak-
cióvá, komoly forrásokat szerezhetnénk a
fejlesztésükre. S nem kellene egyenként
pályázni, mint pl. a kultúrház felújítására,
melyet az évek alatt többször beadtak, és
soha nem nyert. A testület egyetértett a
koncepció elkészítésével. 

***
A Magyar Falu Programban idén a

civil szervezetek épületek megvásárlására,
illetve felújítására is pályázhatnak.
Községünkben a Hagyományőrző Egye-
sület a Kossuth utcai német közösségi ház
pajtájának felújítására szeretne pályázni,
melyben az udvarral együtt rendezvény
teret és egy talicskamúzeumot is létre-
hoznának. Az önkormányzat egyetértett az
egyesület terveivel, s vállalta a pályázat
előkészítésének költségeit.    

A borászok pedig egy pincét szeret-
nének megvenni és felújítani a Gyüke-
völgy-ben. Szabó Gábor elnök ennek érde-

kében arra kérte a testületet, hogy adjon
biztosítékot az eladónak, hogy sikertelen
pályázat esetén megvásárolja a 6 millió
forintba kerülő épületet, az egyesület utána
vállalja a felújítást. A képviselők hosszan
vitáztak a felvetésen, illetve a keletkező
tulajdoni viszonyokon, s egyelőre a döntést
elnapolták. Előbb meg kívánják nézni az
ingatlant. 

***
Czentner Györgyné jelezte a testület-

nek, hogy a Széchenyi utca 20. számú ház
előtt a járdát teljesen felnyomják egy
gömb-akác gyökerei. A lakók szeretnék, ha
valahogy – nem feltétlenül a fa kivágásá-
val –, helyreállítanák a járdát. 

Pál Attila megígérte, hogy a Település-
üzemeltetési NKft. intézkedik az ügyben.

Müller Zsuzsanna       

A

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
rendje:

A 
szelektív hulladékot

minden hónap
harmadik hétfőjén

szállítja el a szolgáltató.

A kommunális hulladék szállítási 
napjai nem változnak.

A 
zöldhulladékot

kéthetente, páratlan hét
szerdáján 

szállítja el a szolgáltató.

A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás június 18-tól 
visszatért az eredeti rendbe.

A köztisztviselők elérhetőségei:

Kleffler Krisztina   490-814/114 mellék   igazgatas1@hosszuheteny.hu

Takács Tímea 490-814/119 mellék  igazgatas2@hosszuheteny.hu

Vass Erika 490-814/111 mellék  igazgatas3@hosszuheteny.hu

Dr. Orbán  László 490-814/115 mellék jegyzo@hosszuheteny.hu

Zsombéki Zoltánné  490-814/113 mellék adougy@hosszuheteny.hu

Réderné Dávid Csilla 490-814/ 125 mellék  munkaugy@hosszuheteny.hu

Szabóné Kőrösi Gabriella 490-814/117 mellék penzugy3@hosszuheteny.hu

Kelemen Csilla 490-814/122 mellék penzugy4@hosszuheteny.hu

Czehmann Ágota   490-814/118  mellék  penzugy1@hosszuheteny.hu

Martonné Sztázics Nóra 490-814/118 mellék penzugy2@hosszuheteny.hu

VÉRADÁS
Augusztus 29-én,

szombaton (munkanap)
10-13 óráig 

a Kultúrházban
Adj vért   és ments
meg három életet !
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Az elmúlt három hónapban a
Település-üzemeltetési Nkft. fő feladata a
folyamatos fertőtlenítés lett, naponta per-
meteztek mindenütt, ahol csak megfordul-
hatott a lakosság. Még a templomajtó előtt
is, pedig nem voltak misék. Mellette az
ebédhordásba is besegítettek, Szigeti József
időben beletanult, s így két kocsival tudták
kielégíteni a megnövekedett igényeket. A
második autót a Hosszúhetény Fejlődé-
séért Alapítvány bocsátotta rendelkezésre
az első héten a sofőr Papp Lacival együtt. 

Az iskolában, a fertőtlenítő nagy-
takarításon is dolgoztak, s eleinte arra is
ügyeltek, hogy a lakosok betartsák a
vásárlási időkorlátot.

Betervezett munka mégsem csúszott
el, s egyetlen pályázat beadási határidejét
sem kellett meghosszabbítani. Nem volt
egyszerű, mert Pál Attila, mivel felesége a
járványkórházban dolgozott, önkéntes
karanténba vonult, s Villányi Nikolett is
otthonról dolgozott. 

A tavasz folyamán a következő pályá-
zatokat adták be: a Magyar Falu program-
ban eszközökre (kis markolóra és ágaprí-
tóra, mivel ez tavaly nem nyert), a Csóka-
kő utca aszfaltozására és vízelvezetésére,
járda felújításra és térkövezésre a mázsa-
háztól a Tom Marketig, valamint játszótér
építésre, illetve bővítésre új játékokkal. 

Elkészült a Hegyelő utca fölső 300
méterén a vadháló és a csapadékvíz oldal-
ra vezetése 40-es járólapokkal, valamint az
út burkolata mart aszfalttal. Ezt egy komlói
útépítő cég végezte, még a tavaly elnyert
zártkerti pályázatból. 

A Nkft. saját dolgozói kézi erővel
kitisztították az átereszeket, valamint telje-
sen új szennyvíz-elvezetést építettek az
óvodának. Tizenhat méter hosszú, majd-
nem három méter mély árkot kellett kiásni,
szintén kézzel az udvarban. (2. képünkön) 

A kapun kívül a DRV már géppel

végezte a munkát. Egy nagyon régi beton-
cső, magántelkeken vezetett le korábban,
amely eldugult, s nem lehetett kideríteni,
hogy hol. Épült két fordítóakna is, így
ezentúl ki lehet majd tisztítani a rendszert.  

Árkokat takarítottak a Zrínyi és a
Verseny utcákban, az alsó Zrínyi utcában
lévő, balesetveszélyes mély árok szaka-
szokat kibetonozták, s lefedték ráccsal. 

A Gyükevölgy-dűlőben (Tavasz utca
folytatása) a kukáknak beton alapot készí-
tettek, kitakarították a patakmedret a 

hordalék alkotta szigetektől, a burkolatot
áttört növényektől. Két év alatt több trak-
tornyi hordalék gyűlt fel a patakban.
(Megtörtént, hogy kiszedtek egy hatalmas
szigetet ott, ahol a patak az utca közepén
folyik, de nem tudták aznap elszállítani, s
másnapra a lakosok visszadobták a vízbe.)
Pótolták a kiszáradt cseresznyefát, lev-
ágták a vadhajtásaikat, s kétszer lekaszál-
tak körülöttük. Kitisztították a dűlőutakat,
elegyengették, s jórészt kaviccsal is
leszórták. Pótoltak két, korábban felgyúj-
tott kukát a Kossuth utcában, felújították és
lefestették a Szederfás ház kapuját, a Fő
utca 5. mellékhelyiségeit és esőcsatornáját
is  felújították. Újrafestették az összes 

köztéri padot, s jelenleg a két játszótér játé-
kait, padjait csiszolják és festik. Ballagásra
kitakarították az iskola környékét és a
Kultúrház udvarát, a Tájházban vakolatot
javítottak és csatornát festettek. S mind-
ezek mellett folyamatosan szedték és szál-
lították el a rengeteg szemetet a falu szé-
lein lévő köztéri kukák mellől.

Kora tavasszal a fecskék elszaporítása
érdekében Szalai Dórival égetett agyag
fecskefészkeket készíttettek, melyeket a
lakosság ingyen vihetett haza. Az ötlet
hatalmas sikert aratott, negyven darabot
vittek el, s képünk tanusítja, hogy a fecs-
kék birtokba is vették az előregyártott
otthont.                                          M. Zs.  

Kerékpárpark épült a Hármas-hegy utcában 
A Zengő Kerékpár Egyesület (ZEKE) vezetői Horváth Attila és dr. Ember Ágos-

ton kezdeményezésére, pályázati támogatással két kerékpárpálya létesül falunkban.
Az egyik az erdőben, terepen, ennek helyszínéről még egyeztetnek az Erdészettel, a
másik, mely már el is készült a Hármas-hegy utcai volt polgárvédelmi épület alatti
gyakorló területen. Ezt nevezhetjük kerékpár parknak is, melyben egy vízszintes ta-
nuló pálya és egy ún. flow line – egy, két ügyességi fokozatú, dombos ugratós pálya
van. A parkot Tarr Tamás komlói fiatalember tervezte, aki Ausztriában már több ilyet
épített, s az önkormányzati cég segített kivitelezni. 

A létesítmény ünnepélyes átadása az erdei pályával együtt, ősszel lesz majd, de
addig is mindenki saját felelősségére használhatja. A bukósisak kötelező, s született
már egy szabályrendszer is a használatra, melyet az egyesület ki is függesztett a
bejárathoz.     

A fecskékre is gondjuk volt 
Te l e p ü l é s - ü z e m e l é s  a  v é s z h e l y z e t  a l a t t     
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Igaz, jobbára csak a facebookon
láthattuk a virágágyásban „fejvesztve”
dolgozó nénit, a jól megtermett házaspárt
és a villanyoszlopnak ütközött boszorkát
az Idősek klubja előtt – mert az utcán
nemigen jártunk –, mégis megmosolyog-
tuk őket. Többen meg is köszönték
Kisteleki Andrea klubvezetőnek, hogy volt
kedvük és energiájuk elkészíteni a figu-
rákat. (A hordókat Andi lánya Spéth Linda
festette, a bábokat Törökné Ildikó
készítette, s ő szájmaszkokat is varrt
otthon.) 

Miután a klub bezárt Andrea, a házi
segítségnyújtás szervezésébe kapcsolódott
be, nagyon jól együtt dolgozva Pintér
Ildikóval és csapatával. Korábbi házigon-
dozói ismeretei is segítették e munkában,
hiszen nem csupán a klubtagokat, hanem
szinte a falu összes gondozottját ismerte.
Először felmérték, hogy ki szorul ellátás-
ra, majd beosztották a munkát. Az első
napokban minden az ő nyakukba szakadt.

A rengeteg telefonálástól kezdve, az
éthordók beszerzésén – mivel az ebéd
igénylés is jelentősen megnőtt –, a gyógy-
szerek kiváltásán át a bevásárlásig. A
házaspárokhoz általában hetente egyszer,
az egyedül élőkhöz gyakrabban jártak, a
bevásárlást kedden és csütörtökön
végezték, s közben maguk körül mindent
folyamatosan fertőtlenítettek. Mivel a
házigondozók közül koruknál fogva, vagy
a gyerekeik miatt, többen kiestek a
munkából, Andrea az egyedülállók, illetve
a betegek otthoni gondozásába is

besegített. A házigondozók munkáját
nagyon megnehezítette, hogy súlyos fekvő
betegeket adtak ki a kórházakból, de meg-
birkóztak a feladattal. Az egyedülálló
idősek mentális gondozását sem hanya-
golták el, szinte naponta hívva őket tele-
fonon. Elmondható, hogy az idősek na-
gyon hálásak voltak a segítségért, elvétve
akadt csak, aki reklamált valamiért. 

A klubvezető, kolléganőivel még

jókívánságokat is akasztott a születésna-
pos tagok kerítésére, mégis mindenki
nagyon örült, mikor június közepén végre
újra együtt ünnepelhették meg az összes,
szám szerint 16 elmaradt szülinapot a
klubban. Tehették, hiszen már elegendő
helyük is van a nagyobb összejövetelekre,
mivel a Település-üzemeltetési Nkft. dol-
gozói a tél folyamán a két utcai szobát
egybenyitották. 

A nagyterem berendezése is folyama-
tosan újul, szépül, akárcsak az udvar.
Tavasszal néhány klubtag segítségével sok

virágot ültettek el a szegélyekbe, ládákba.   
A vészhelyzet elmúltával folytatódnak a
klubban a korábbi mozgásos programok
is. 

Kedden és csütörtökön 8.45-9.30-ig
gyógytorna Mártai Kornélia gyógy-
tornász vezetésével, szerdán 10 órától
szeniortánc Lesnik Anitával, melyekhez
még lehet csatlakozni.     

M. Zs.

„Egy kis humort is vittünk a karanténba”

Június 20-án a Hosszúhetényi Turista
Egyesület újra megszervezte immár ha-
gyományossá váló éjszakai túráját. A
negyvennégy bátor, elszánt és jókedvű
bakancsos turista 19 órakor találkozott
Zobákpusztán, majd innen indult el 18
kilométeres útjára. Bár végig lógott az eső
lába, szerencsére most elkerülte a csapatot
a tavalyi ítéletidő. Így a Hidasi-völgy,
Csurgón át körülbelül kilenc órakor értünk
a reflektorokkal és fáklyákkal kivilágított
Máré-várhoz. 

A várban rendhagyó program kere-
tében a Fekete Kompánia Hagyományőrző
Egyesület tagjai mutatták be a 15. századi
fegyvereket és a korban szokásos katonai
harcmodort, eközben pedig a vár udvarán
felállított sátrakban is szét lehetett nézni. 

Ezt követően az udvarházban meghall-

gattuk a vár történetét, elfogyasztottuk a
vacsoránkat, és néhány esti kép készítése
után továbbindultunk a Pásztor-forráson
keresztül a cigány-hegyi kilátó felé. Ekkor
már erősen beborult, az eső is szemerkélt,
de mindez nem rettentett el senkit a felejt-
hetetlen éjszakai túra utolsó szakaszától,
mely során Püspökszentlászlón keresztül
körülbelül hajnali egy órakor érkeztünk
vissza Hosszúheténybe. 

Bár a tökéletes Szent Iván-éjre még
várnunk kell, nem adjuk fel, jövőre újra
nekivágunk, hiszen így sem volt hiábavaló
az este. Jó társaságban, szép vidéken egy
kellemes kirándulással tettük emlé-
kezetessé a napot, a környékről érkező
vendégek pedig elégedetten tértek haza, és
vitték el jó hírét Hosszúheténynek.

Takács Ferenc  

Éjszakai túra a Máré-várhoz
FELHÍVÁS

Vándortábor gyerekeknek
az Üvegesek Útján

Augusztus 7-8-9.
Három nap, két éjszaka  
Szállás Pusztabányán

és Réka völgyben
Program:

Üvegmúzeum, Máré-vári viadalok,
játékos kincskeresés (geoládák)
Jegenyés  Emléktúra, üvegfúvás

Kisújbányán, air-soft lövészet,
pécsváradi vár, Dombay-tó

Információ:
20/8053405

A tábort a Hosszúhetényi Turista
Egyesület támogatja
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Egyelőre pihenni szeretnék!
Nyugdí jba vonul  a  je lenlegi  hivatal  legrégebbi  dolgozója

Pintér Ildikó nyugdíjba vonulásával egy „intézményt” veszít
el a polgármesteri hivatal, s vele mindazok, akik községünkben
kívánnak házasodni. S ez nem csupán az itt lakó fiatalokat jelen-
ti, hanem sok környékbeli, pécsi, budapesti, vagy akár az ország
távolabbi vidékéről, sőt külföldről érkező párt is.

– Valamiért szeretnek az emberek nálunk esküdni – mondja
Ildikó, aki tavaly egymaga 52, az azelőtti évben 53 esküvőt tartott
a faluban. Hiszen 24 évig Hetényben ő volt az anyakönyvvezető.
S e majdnem negyedszázad alatt egy éven át volt csak helyettese,
vagyis Ildikónak tavasztól őszig – néha még télen is –, minden
hétvégéje foglalt volt. A főszezonban pénteken és szombaton
néha öt esküvőt is le kellett bonyolítania. Minden alkalomra friss
frizurával és sminkkel, szépen felöltözve. Nem lehetett beteg,
nem mehetett nyaralni. Nem csoda, ha negyven év szolgálati idő
után pihenni szeretne.

Ildikó Komlón a Steinmetz Szakközépiskolában 1980-ban
szerzett közgazdasági érettségit, s három évig a Carbonnál pénzü-
gyi, majd munkaügyi előadóként dolgozott. Hosszúheténybe
Varga Antal feleségeként került, s bár pár éve elvált Antitól, ezért
sokunknak Varga Ildi marad. (Zárójelben el kell mondani, hogy
lánykori neve sem volt ismeretlen számunkra, hiszen édesanyja,
Márta néni több hetényi civil szervezet könyvelését végezte
éveken át.) 

– Itt laktunk már, mikor kellett egy ember a hivatalba – foly-
tatja Ildi. – Ez még a tanácsi rendszerben, Vadkerti József
titkársága idején történt, s Papp Györgyné Erzsike engem hívott.
Jól éreztem magam a Carbonnál, de hála Istennek, hogy eljöttem,
mert így tudok most elmenni 40 évvel nyugdíjba, hiszen végig
köztisztviselő voltam. 

Ildi ma már tüke hetényinek számít. Különösen, hogy gyer-
mekei is itt élnek, pár év külföldi szárnypróbálgatás után ide
tértek vissza. A klímaszereléssel foglalkozó Máté még vele lakik
a Béke utcai házukban, a zeneterapeutaként végzett Dóra viszont
két éve férjnél van, s párjával itthon elindította vállalkozását.
Detrichnétől átvette a Pévönye együttes vezetését is. Ildikó lányá-
val együtt régóta tagja a Hagyományőrző Egyesületnek, a tánc-
csoportnak is. 

Dóri esküvője is Hetényben, a mozi udvarán volt, de ezen
Ildikó természetesen, mint örömanya vehetett csak részt. Furcsa
érzés lehetett azon a helyen, amit ő hozott létre. Szó szerint,
hiszen a színpadot Molnár György építész-technikus terve
alapján, Amrein János kőműves és kolléganői Dallosné Ági, Sásdi
Györgyi valamint a saját családja segítségével építették meg.
Később az egész udvart is ők virágosították, kezdeményezésére
képviselői támogatásból készült el a filagória, amibe áramot is
vezettek a hangosításhoz. A lapozást, s a kavicsos utat már Jakab
Gabó intézte, most pedig Bocz Dia és Kisteleki Andrea segít neki
sokat. Az esküvői díszes sátrat, a székeket is Ildi szerezte be, szin-
tén a képviselők rendelkezésére álló keretéből. Egyszóval sokat
tett azért, hogy méltó legyen a környezet a nagy naphoz. Szeren-
csére a helyszíneket az utóbbi években már nem neki kellett
berendeznie, az önkormányzat megbízott egy vállalkozást, amely
ezt elvégzi. De térjünk vissza a kezdetekhez!

–   Dórival voltam GYES-en, mikor sorra nyugdíjba mentek az
anyakönyvvezetők Kellerné Márta, Kuráthné Erzsike és Fábosné
Sárika, akiknek korábban már segítettem az esküvőkön. Hárman
voltak, s én is két kolléganővel együtt végeztem el a tanfolyamot,
de egy idő után erre a feladatra egyedül maradtam.

– A 80-as években még a hivatali szobámban, később
Nádorné polgármesteri irodájában folyt a szertartás két tanúval,
a vendégek pedig a folyosón álltak. A nyolcvanas-kilencvenes
években ezt még meg lehetett tenni, de ma már mások az igények. 
Ezért nagy szívfájdalmam, hogy nincs a falunak egy házasságkötő 

Fotó: Kóró Anna
terme! A mostani tanácskozó sem elég nagy talán húsz ember fér
be. Ha esik az eső, az udvarról bekényszerülünk a mozi szín-
padára, amit hiába díszítek fel, mégsem lesz olyan, mint amit
elvárnak. Szerencsére pár hónapja az Idősek klubjának nagyter-
mében is be tudunk rendezkedni, ha kell. 

Ildikó a hivatali igazgatási előadói munkája és az esküvők
mellett 2012 óta a közbiztonsági referensi munkakört is ellátta.
Korábban is voltak polgári védelmi feladatai, de az új szabályozás
sokkal több munkát rótt rá. Vizsgát is kellett tennie, majd
különböző készenléti terveket kidolgozni béke, illetve katasztrófa
helyzetek idejére, s megszervezni hozzá az embereket.
– Felkérésre létrehoztuk a Hármas-hegy Pécsi Járási
Mentőcsapatot, amelynek alaptagjai a mi önkéntes tűzoltóink.
Büszke vagyok rá, hogy a Népi Együttesen kívül mindkét
egyesületnek tagja lehetek, és nagyon sok programjukon részt
vehettem. Voltunk már árvízi védekezésnél a Dunán és a Dráván,
időnként jönnek ellenőrizni bennünket, s évente minősítő gyakor-
latok is vannak, amelyekről sokat lehetne mesélni. Tavaly nyáron
például Kisújbányán nemzetközi gyakorlat volt, Németországból
és Dubaiból is részt vettek rajta. Egy GPS rendszert teszteltek, és
a kötéllel mentést gyakorolták, érdekesség volt számunkra, hogy
az arabok a női sérültekhez nem nyúltak hozzá. Püspökszentlász-
lón legutóbb pedig a Mecsek Mentőkutyás és Kutyakiképző
Egyesület tagjaival kutyás emberkeresést gyakoroltunk. 

Úgy látszik valamiért a katasztrófavédelem szakemberei is
szeretnek Heténybe jönni, nem csak a házasulandók. A mostani
vírus-helyzet idején is Ildire hárult a szervezés java, de ez egy
külön történet. Utolsó kérdésemre, hogy nyugdíjasként mivel
fogja tölteni az idejét, így válaszolt: 

– Egyelőre pihenni szeretnék, nyaralni, utazni, a házamat
rendbe tenni, magammal törődni kicsit! 

Müller Zsuzsanna
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Két és fél hónap bezártság után öröm-
mel, de kissé aggódva készülődtek a
művelődési központ munkatársai a
Nemzeti Összetartozás napjára. Örömmel,
mert végre meg lehetett tartani egy
szabadtéri rendezvényt, de aggódva is,
hogy vajon hányan lesznek ott? Vagy
nagyon kevesen, mert még nem múlt el
egészen a vészhelyzet, vagy nagyon sokan,
mert végre kimozdulhatnak az emberek,
találkozhatnak az ismerősökkel. S az alka-
lom sem akármilyen, hiszen az idei június
4-e a Trianoni békediktátum századik
évfordulója! 

S valóban, a délutáni harangszóra a
szokásosnál nagyobb tömeg gyűlt össze a
községi ünnepségre. Csörnyei László pol-
gármester köszöntőjét követően I. világ-
háborús hosszúhetényi katonadalokat hall-
hattunk a népzenei feldolgozásokat,

világzenét játszó pécsi Kacaj zenekar
előadásában. A zenekar tagjai: Múth Ádám
énekes, Katona Bálint énekes, hegedűs,
Jusztin Levente brácsás, Kozmáry Benedek
gitáros, Balogh András bőgős és Kerekes
Kornél dobos, a továbbiakban mezőségi
népdalokat is muzsikáltak, majd Füzi
Gyula, népi együttesünk tagja elénekelte
az Ismerős Arcok nevű együttes Nélküled
című dalát, melynek refrénje: Mi egy
vérből valók vagyunk – sokaknak ismerő-
sen csenghetett. A hosszúhetényi cserké-
szek képviseletében Fehér Dorka, Wass
Albert: Üzenet haza című versét adta elő. 

Az ünnepi beszédre évek óta olyan he-
tényi lakost igyekeznek felkérni a
szervezők, akinek személyes kötődése van
valamelyik elszakított országrészhez. Pál
Attila a település-üzemeltetési önkor-
mányzati cég vezetője román állampol-
gárként Erdélyben született. Megemlé-
kezésében főként azt boncolgatta, hogy
milyen sebeket hagyott Trianon az
emberekben. 

„Száz év távlatából nem egyszerű Tri-
anonról beszélni. Nehéz, mert ha 100 év 
után is beszélnünk kell róla, az azt jelenti, 

hogy minden igyekezetünk ellenére nem
sikerült feldolgozni, nem sikerült legyűr-
nünk az általa okozott traumát.” 

Az elveszített területek, természeti
kincsek, épített javak pontosan mérhetők. 

„De mérhető-e annak hatása, hogy a
magyar nemzetközösség 1/3-a határainkon
kívül került? Hogy el lett vágva a magyar
kultúrától? Hogy naponta meg kell küzd-
jön azért, hogy úgy beszéljen, úgy írjon és
úgy viselkedjen, ahogyan azt neki otthon
tanították? Ezt nehezebb számokkal kife-
jezni. Azt, hogy magyarnak lenni teljesen
mást jelent Budapesten, mint Maros-
vásárhelyen, vagy Csíkszeredában. De tel-
jesen mást jelent Aradon, vagy Nagy-
váradon, Kassán, vagy Ungváron is.”… 

„Nem sokat beszéltünk Trianonról,
nem volt egészséges. Tulajdonképpen
serdülő koromban tudtam meg, hogy áll
még az ezeréves határkő. Nem is nagyon
akartam elhinni, hogy a tőlünk 9 km-re
lévő Kökös falu közepén azért nincsenek
házak jó 2-300 m-en, mert ott húzódott a
román-magyar határ. Emlékszem, azt
kérdeztem édesapámtól: mi melyik oldalon
voltunk?” – folytatta Attila, majd azzal a
gondolattal fejezte be beszédét, melyről ez
a nap szól. 

„Az eltelt 100 év alatt sokfélék lettünk,
mi magyarok. És égetően tolul fel a kérdés:
ha ma lenne Trianon, fel tudnánk e mutat-
ni azt az egységet, ami elég lenne egy mai
békediktátum befolyásolására?” …„ És
bár igazságtalanságot igazságtalansággal,
tör-vénytelenséget törvénytelenséggel nem
lehet helyrehozni, azért kell megőriznünk
lelkünkben a Trianoni aktust: hogy félre
tudjuk tenni a mindennapi ellenségeskedé-
seinket, megosztottságunkat, vélemény-
különbségeinket, és ha a helyzet úgy kí-
vánja, elő tudjuk ásni, meg tudjuk találni
magunkban azt, ami egységbe kovácsol 
bennünket.”

Ünnepi megemlékezésünk koszorúzás-
sal zárult. Az önkormányzat nevében
Csörnyei László polgármester és Csényi
Norbert társadalmi alpolgármester, majd a
polgárőr egyesület tagjai helyezték el ko-
szorúikat a kereszt lábához.

A Szózat és a Székely himnusz hang-
jaival azonban még nem ért véget az
ünneplés. Este 20.20-kor Hosszúhetényben
is felgyulladt az Összetartozásunk Tüze. A
kőbányánál rakott tűzhöz a cserkészek
hívták az embereket, S míg a lángok
lobogtak, közösen énekeltek, zenéltek, az
elszakított országrészekből származott he-
tényiek, de nemcsak ők, Trianonnal kap-
csolatos érzéseikről, családi emlékekről
meséltek.                                      M. Zs. 

TRIANON 100

A 100. évforduló alkalmából Gajdócsi
László készíttetett egy fém emléktáblát,
melyet id. Stercz Józseffel szereltek fel  a
Zengőn álló keresztre. A szándékuk az
volt, hogy tárgyi emlék is őrizze a cen-
tenáriumot Hosszúhetény leghíresebb
feszületén.               Fotó: Stercz József
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– Hazánk évszázadok óta a gyökeres ellentétek országa, ezen
kell változtatni. Mindannyiunk felelőssége és munkája kell
ahhoz, hogy Magyarország ne legyen a gyökeres ellentétek
országa – nyilatkozta a Vasárnapnak Andrásfalvy Bertalan
Széchenyi-díjas néprajzkutató. A trianoni tragédiához vezető
utakról, a rendi nemesség önzőségéről és a néphagyományok
ma is hasznosítható funkcióiról Tóth Gábor beszélgetett a
professzor úrral. 

Az igen érdekes és tanulságos interjút a lap engedélyével
közöljük a Zengőben.

– Trianon századik évfordulójához közeledve mit tudunk
mondani, mi vezetett Magyarország széteséséhez?

– Trianon nem csupán az első világháború következménye,
hanem egy sok évszázados elhibázott, a magyar arisztokrácia
érdekeit kiszolgáló politika része, melyben a népet, a magyar
parasztságot folyamatosan megfosztották életterétől és
lehetőségeitől. A hódoltság után a bécsi udvarnak egyszerűbb
volt a magyar arisztokraták igényeit kielégíteni, mint nagy tár-
sadalmi, szociális változásokat és földosztást végrehajtani. 

Az első világháború lezárása során Magyarország ellenségei
azzal érveltek, amit sok száz esztendővel azelőtt a magyarok is
írtak magukról: Werbőczy István 1514-ben megjelent Triparti-
tumában ugyanis kimondja, hogy a honfoglalók utódai csak a
magyar nemesek. Tehát az egész magyar parasztságot, a népet
kitagadta a nemzet tagjai közül! Ez a gondolat Trianonkor, a
Beneš-dekrétumok esetében is megjelent: azaz, hogy nincs ma-
gyar nép, csak magyar urak vannak és más ajkú, elnyomott szol-
ganépek. Az első világháború után szomszédjaink egyetértettek
abban, hogy a magyar urak nagy földbirtokait fel kell osztani az
országból megkapott részeken, és azt betelepíteni saját
embereikkel. A francia küldött a békediktátum megfogal-
mazásakor így érvelt:  „Nem kell meghagyni a trianoni kis Ma-
gyarországot sem, mert nincs magyar nép, csak magyar urak van-
nak. A nép szlovák, román, szerb vagy éppen német”. Ezzel az
érveléssel még az 1980-as években is találkoztam a szlovákok
között.

– A középkori Magyar Királyság csúcsán kezdődött meg a
nemesek és a parasztok konfliktusa?

– Nem, már jóval előbb. Sajnos elmondható, hogy a
történelmünket a magyar nemesek tették tönkre. 1222-ben a
sokak által felmagasztalt Aranybulla nem más, mint a nép mellé
állt király hatalmának a csökkentése, de úgy is mondhatnám,
hogy az a nemesi nemzet önző kapzsiságát kiszolgáló irat.

A 13. században meginduló marhaexport volt az, ami komoly
érdekellentéteket teremtett a nemesség és a parasztság között. A
nagyállattartáshoz legelők kellettek, melynek következtében
pusztává tették az Alföldet. A történelemkönyvek ma is azt írják,
hogy azért jöttek a honfoglaló magyarok a Kárpát-medencébe,
mert itt az Alföldön a nagyállattartó életmódhoz szükséges sztep-
pék voltak. Ez azonban nem igaz. A magyar urak változtatták
legelővé a tájon addig sokoldalúan gazdálkodó, vízgazdálkodás-
ban is jártas  magyar falvak tömegeit. Erőszakkal elvették a föld-
jeiket, hogy azon legelőket létesítsenek, hiszen a magyar marha
kelendő lett egész Európában. Felnevelték a szarvasmarhákat,
majd saját lábukon vezették őket nyugatra. A nemesek anyagi 

Andrásfalvy Bertalan  hetényi  dolgozószobájában
Fotó: Tóth Gábor

haszonszerzése vezetett oda, hogy Debrecen határában 30,
Kiskunfélegyháza körül legalább 15 falu is elpusztult! Tudjuk a
neveiket, a régészek többüknek ismerik helyüket is. A magyarság
példátlan önpusztítása a már 13-14. századtól megkezdődött, a
magyar nemesség kizsákmányoló szemlélete pedig a hódoltság
után sem változott meg.

– Mi történt a török kiűzése után?

– A magyar nemesség mohósága továbbra is megmaradt. A
18. század elejétől a magyar földesurak elkergetik a jól dolgozó,
de öntudatos magyarokat és székelyeket, s helyükre románokat
telepítenek be. Ők olcsóbban dolgoznak és a könnyen pénzzé
tehető állatállománnyal érkeznek a korábban a színmagyar lakta
vidékekre. Wass Albert is megírta, hogy saját ősei is elűzték ma-
gyar parasztjaikat!
Ismerünk 17-18. századi levelezéseket, feljegyzéseket melyek
beszámolnak arról, hogy volt olyan falu, ahol azelőtt egyetlen
egy román sem volt, de húsz-harminc év múlva már román
többségű lett! Trianon tehát nem az első világháború elvesz-
tésével kezdődött, hanem jóval korábban.

– A bécsi udvarnak milyen szerepe volt abban, hogy a ma-
gyar parasztság ne tudjon megerősödni?

– Mária Terézia szétverte a paraszti közösségeket, és a
földesuraknak kedvező politikát folytatott. Hol van még egy
olyan erőszakos európai uralkodó, mint ő? 1764-ben a határőr-
szervezések miatt tárgyalni összejövő, tiltakozó székelyeket
lemészárolták, gyerekekkel, asszonyokkal együtt. Hol volt még
egy ilyen eset?
Ezt Európában az ellenségével sem tette meg egy uralkodó, mert
az olyan elítélést váltott ki, de Magyarországon a magyar király-
nő, akit ma is „kegyes királynéként” említünk, megtette ezt
Madéfalván a székelyekkel. Akkor székely családok ezrei
hagyták el Erdélyt. Volt még egy nagyon jelentős kivándorlásuk
– melyet a történetíróink gyakorta meg sem említenek – az 1870-

Trianon nem csupán 
az első világháború következménye! 
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es években. Addigra teljesen kisemmizték a székelyeket, pont
akkor, amikor a románok a térségben erőre kaptak. Egy példát
említek csak: a 19. században megalakult az Erdélyi Románok
Szövetsége. Ehhez csatlakozott majd a bukaresti ifjúság, az
értelmiség is. Létrehoztak egy nagy pénzalapot, egy bankot ez
volt az Albina Bank. Az Albina pedig minden románnak, aki ma-
gyar házat vagy földet vett, annak kamatmentes kölcsönt adott!
Fölvásárolták az eladósodott magyarok és székelyek birtokait,
akik nem bírták a rájuk nehezedett terheket megfizetni. Több mint
százezer székelyt üldöztek el Erdélyből a 19. század végére. A
magyar bankok megbízásából magyar csendőrök kergették ki
házaikból, lakásából az eladósodott székelyeket. Ezek a székelyek
fogták a kis holmijukat, és kimentek Moldvába vagy Bukarestbe.
Akkor lett Bukarest a második legnagyobb magyar város. Több
magyar élt akkor ott, mint Szegeden!

A román fővárosban már nem tudtak földet kapni, így ipari
munkások lettek, majd asszimilálódtak. A századfordulóra a hata-
lom birtokosai megszégyenítették, ellehetetlenítették a magyar
parasztokat, székelyeket, ezért elmenekültek az országból. Másfél
millió ember hagyta el Magyarországot. Ha ők itthon maradnak,
akkor sok minden egészen másképpen alakult volna 1918-ban is!

A magyarság másik nagy problémája az egykézés volt, mely,
ha nem így alakul, akkor ma a Kárpát-medence nagy részén ma-
gyar többség lenne. Az egykézés nagyobb kárt okozott, mint a két
világháború összesen. Nem szoktunk beszélni arról sem, hogy
Magyarország lélekszámához képest a legtöbb katonát veszítette
az első világháborúban. Magyarország adta a legnagyobb vérál-
dozatot, és hogyan jöttünk ki a háborúból? Hogy még Ausztria is
kap egy darabot Magyarországból! Mindez miért alakult így?
Mert 1867-ben a földesurak érdekében hitbizományi törvényt
hoztunk, lemondtunk minden földreform lehetőségéről, átadtuk a
pénzügyet, a hadügyet, a külügyet az osztrák kormányzónak, és
ezért keveredtünk bele az első világháborúba.

– A békediktátum után mi jelentette a legnagyobb problémát
Magyarországon?

– Az, hogy nem került sor a földosztásra. Magyarország meg-
tartotta azt a torz birtokstruktúrát, ami Mária Terézia idején
kialakult. Ráadásul a megcsonkított országban az aránytalansá-
gok tovább folytatódtak. A Horthy-korszak idején egy arisztokra-
ta kevesebb adót fizetett egy hold föld után, mint a három-négy
holdas törpebirtokos! Nem vagyok Horthy-ellenes, de nyíltan kell
beszélni ezekről a konfliktusokról, mert ezek nagyban hozzájárul-
tak az ország és társadalmának széteséséhez.

Óriási ellentétek teremtődtek Magyarországon a második
világháború után is. Egész Európában a legmegosztottabb tár-
sadalommá vált a magyar. Feljelentések, koncepciós perek
tízezrei is példa nélküliek még a vasfüggöny keleti oldalán is. Az
állandó ellenségkeresés talán annak is az oka, hogy nem tudjuk
egymást eléggé megbecsülni, szeretni. Az Andrássy út 60-ban és
a recski kényszermunkatáborban nem oroszok verik és kínozzák
meg a magyarokat, hanem magyarok!

Az, hogy mindez megtörténhetett, nagyon mély társadalmi
okokra vezethetők vissza.

Ennél az örökös ellenségkeresésnél visszautalnék egyetemi
tanáromra, I. Tóth Zoltán történészre, akit 1956 októberében
agyonlőttek. Néprajz–román szakos hallgató voltam, és ő tanítot-
ta nekünk a román történelmet. Tudtam, hogy az 1848-49-es
szabadságharc leveréséből a románok is bőségesen kivették
részüket, azt viszont tőle tudtam meg, hogy volt egy román
értelmiségi réteg, aki a magyar forradalommal és annak eszméi-
vel szimpatizált. Kérdeztük I. Tóth Zoltántól, hogy a magyar
szabadságharc leverése után mit csináltak azokkal a románokkal,
akik támogatták a magyar szabadságharcot. Elmondta, hogy nem
csináltak velük semmit, hiszen ugyanolyan románok voltak, mint
ők. A románok érdeke volt, hogy ne bántsák, hanem minden
körülmények között segítsék egymást. Ez a szemlélet

sajnálatosan kevésbé van meg bennünk magyarokban, számos
történelmi és társadalmi válság ennek is köszönthető.

– Mit tehetünk ma a trianoni sebek gyógyulása érdekében?

– Elsőnek is a magyar történelemről nyíltan és a lehető legtel-
jesebben kell beszélnünk, azokról az eseményekről is, amelyek
fájók vagy éppen nincsenek megírva, túlhangsúlyozva a
történelemkönyveinkben! Továbbá a magyarságnak mindent meg
kell tennie ahhoz, hogy közösségeket hozzon létre. Kopp Mária a
rendszerváltoztatás után nem sokkal megírta, hogy a magyar nép
azért beteg, mert alig vannak társadalmi kapcsolatai. A legkisebb
közösség a család, de idehaza minden második házasság felbom-
lik, a gyermekek száma nem éri el átlagban az 1,5-öt sem! Egy
német átlagosan három-négy csoportnak, közösségnek a tagja:
egy horgásztársaságnak, egy teniszklubnak, egy kórusnak, egy
egyházi felekezetnek, egy pártnak stb. Magyarországon pedig
elmagányosodott emberek milliói élnek.

Az emberi kapcsolatok felvételének egyik módja a művészet,
a szépség megalkotása és annak befogadása. A kellő művészeti,
esztétikai nevelést kell az iskoláknak előtérbe helyezniük, hiszen
a lényeg végül is az, hogy egymásnak örömet okozó tagjai
legyenek. Így alakulhatnak ki tartós közösségek is. Akár ének-,
akár tánccsoportba jár valaki, az létfontosságú, hiszen ezek
alkotják meg az emberi kapcsolatokat. A közösség élménye pedig
nagyobb, mint a versenyé.

A versenyben a cél az, hogy legyőzzük a másikat. A népha-
gyomány azért tudott valamennyi magyar népet megtartani a Kár-
pát-medencében, mert következetesen minden versenyt kiirtott. A
népi játékokban nincs első, második, harmadik, csak szerepcsere!
Így mindenki mindig boldognak érezheti önmagát.

Hazánk évszázadok óta a gyökeres ellentétek országa. Ezen
kell változtatni mindannyiunknak! A kárpát-medencei magyarság
jövője olyan lesz, amilyenné tagjai egymáshoz fűződő kötelékei,
szeretetkapcsolatai alakítják.
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IN MEMORIAM  
VADKERTI JÓZSEF

1935-2020

A Felvidékről származó Vadkerti
József kisebb kitérők után került
Hosszúheténybe. Ide érkezése előtt
Perekeden látta el a tanácstitkári
feladatokat. A tanácsi rendszer kon-
szolidációja közben költözött család-
jával, feleségével és két gyermekével
falunkba, ahol évtizedekig szolgálta  a
falut VB-titkári feladatkörében, szor-
galommal és kivételes szabálytudat-
tal. Precíz hivatalnokká vált, és az
1990-es önkormányzati választások
után még, munkatársamként, betöl-
tötte a jegyzői szerepet is néhány
hónapig. 

A váltás változásokat hozott Jóska
életében is. A frissen megválasztott
polgármester és képviselő-testület
titkos szavazással az új pályázóra
szavazott. Így meg kellett válnia a
hivataltól, ami bizonyára nagy törést
jelentett életének ebben a szakaszá-
ban. Ezt követően visszavonultan élt
szeretett feleségével, Ilonkával,
miután leánya és unokái élték külön
életüket. Csendes visszavonultságá-
ban még inkább felerősödött soha
nem szűnő fájdalma fiatalon elhunyt,
autóversenyző fia, Árpád hiánya
miatt. A váratlanul jelentkező halálos
kórral nem tudták felvenni a harcot, s
a megrázkódtatás örökös sebeket
ejtett a családon. 

Vadkerti Józsefnek idősebb korá-
ban, élethosszabbító elfoglaltsága lett
a kertészkedés, szőlőművelés, borász-
kodás, amit szintén a rá jellemző szor-
galommal, odafigyeléssel végzett. 

Utolsó találkozásom vele fia sírjá-
nak gondozása közben történt.
Nagyon szűkszavúan váltunk el.
Végtelenül szomorú, csüggeteg arcát
máig őrzöm, most már végérvénye-
sen.

Kedves Jóska, leld meg végső nyu-
galmadat fiad mellett! Aludjátok örök
álmotokat tenger mélységű békében,
nyugalomban! Legyenek igazak
Arany János szavai: 

"EZ VOLT KÖZÖS, SZENT
VIGASZUNK, A LÉLEK ÉL,

TALÁLKOZUNK."

Nádor Rudolfné

(folytatás a címlapról)
Aki mást szeretett volna itt látni, annak

érdemes megfontolni, hogy a fa anyagú
kilátók gyakran gyorsan elöregednek és
csak jelentős költséggel tarthatók karban.
Kő épülethez sokkal nagyobb alap kellett
volna, és a hegy ilyen mértékű megboly-
gatása és átalakításának gondolata koráb-
ban is és most is rendkívül nagy
ellenkezésbe ütközött.

A Zengőn ez már a negyedik kilátó,
habár inkább az ötödik, ha hozzászámítjuk
azt az őrtornyot, amit valószínűleg a római
korban építettek ide. Pont a napjainkban
van 125 esztendeje, hogy a Mecsek

Egyesület felavatta a hegyen az első fából
készült kilátót.  Ez negyed évszázaddal
később, a szerb megszállás idején egy
viharban összedőlt. Egy évtizedre rá a
földművelési minisztérium újjáépíttette. A
háború idején még biztosan állt, de aztán
ez is az enyészeté lett. 1978-ban került ide
a betonhenger, aminek a tetején 1985-ben
avattak kilátót. Hosszúhetényiek és
pécsváradiak generációinak kedvelt
találkozóhelye volt ez. Minden bizonnyal
az is marad, és a csodálatos panoráma
továbbra is messze földről vonzza a kirán-
dulókat. 

Pető Sándor

Elkészült a Zengőn az új kilátó

A tájház háza tájaA tájház háza tája
A koronavírus veszélye miatt tájházunkat sem lehetett a megszokott időben kinyit-

ni. Elmaradt a Tájházak Napja program, az első tájház-túra, a gyerekek tavaszi múzeu-
mi óráival együtt. Látogatókat sem fogadhattunk, így a pandémia alatt facebook
kedvelőink figyelmét egy-egy régi videóval, esemény fotóival próbáltuk online is fenn-
tartani.  

Amikor enyhíteni kezdtek a szigorú szabályokon, igyekeztünk az elmaradt dolgokat
bepótolni. Nekikezdtünk az évek alatt adományban beérkezett tárgyak leltározásának,
természetesen a biztonság teljeskörű betartásával. Ez hatalmas munka, ami sok időt vesz
igénybe – hisz rengeteg tárgy gyűlt össze –, nyáron folytatni fogjuk.  Május végén,
június elején, mikor már reménykedni kezdtünk a nyitás lehetőségében, a tájház nagy-
takarítását is elvégeztük. 

Végre kinyithattuk a múzeumot!  Az első idei program, melyet várva vártunk, a
június 14-ei tájház-túra volt  (képünkön). A hosszú kimaradt időszak miatt egy köny-
nyített útvonalat választottunk a Takanyó-völgybe. Harminc természetkedvelő tartott
velünk. 

Júniusban beindultak a programok is, óvodai ballagás, 8-os tanár búcsúztató és a
napközis kézműves tábor helyszíne is a tájház udvara lett. A hónap végén pedig a tájház-
tábortól volt hangos a környék. Akkora volt az érdeklődés, hogy pillanatok alatt betelt a
létszám, így valószínűleg augusztusban is tartunk tábort. Várjuk a jelentkezőket! 

Adományok: Kalányos Jánostól talicskát, szőlődarálót, sütőlapátot, Kiss
Józsefnétől dísztányérokat és hímzett terítőt kaptunk. Poór Jánostól kereplőt, konyhai
eszközöket, metszőollókat, szerszámokat, kaptafákat, patkókat, fa síléceket, teknőket,
cserépedényeket és mérőedényeket, képeket és katonai gázállarc táskát kaptunk
adományba. Köszönet érte! Poór Gabriella 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az elmúlt néhány hónap új és szokat-
lan helyzet elé állított mindannyiunkat.
Mai divatos kifejezéssel élve kimozdított
minket a komfortzónánkból.

A mi családunkat is megviselte egy
kicsit. Kezdődött ez az online távoktatás-
sal. Gyermekeink számára ugyan meg-
szokott tevékenység, hogy a délelőttöket
tanulással töltik, nekünk szülőknek annál
szokatlanabb, hogy ilyenkor rendelkezésre
kell állni, és besegíteni, vagy éppen
noszogatni őket a kitartásra.

A másik nehézséget a hatósági
intézkedések okozták. Családunk egyik
tagjának Pécsett részt kellett vennie egy
orvosi vizsgálaton, aminek a hozadéka az
lett, hogy házi karanténba helyezték két
hétre. Történt mindez annak ellenére, hogy
rendellenességének semmi köze a
vírushoz, és a tesztje is negatív lett. De a
szabály az szabály… bent járt a kórházban,
tehát karantén! Annak rendje és módja
szerint felkerült a piros tábla a kapunkra. Ő
nem mehetett ki, és a család tagjain kívül
senki nem jöhetett be. 

Volt azonban sok pozitív hozadéka is
ennek az időszaknak. Megnövekedett az

együtt töltött idő, ami olyan közös prog-
ramokat tett lehetővé, amit már régóta
halogattunk. Megragadtuk a lehetőséget,
és többet tudtunk közösen imádkozni,
alkalom adódott arra is, hogy a gyerekek is
bevonódjanak a reggeli és esti zsolozsmá-
ba. A miseközvetítésekkel pedig kinyílt a
világ. Olyan helyekre, szertartásokra is
„eljutottunk”, ahová normál esetben –
személyesen – biztosan nem tudtunk
volna.

Végül eljöttek a várva várt napok,
amikor újra találkozhattunk nagyobb
közösségben is. Visszatekintve megfogal-
mazódik néhány gondolat. 

Az ember – Isten képére és hason-
latosságára lett teremtve – egyik fontos
megkülönböztetője a gondolkodás képes-
sége. A természetünkbe épített kíváncsiság
egyébként is mindig arra indít, hogy min-
dennek mögé nézzünk, és rákérdezzünk:
miért? Nemrég még a globális médiát
ünnepeltük: a világban semmi sem történ-
het titokban, hiszen a mindenütt jelenlévő
újságírók, és az internet lehetővé teszi,
hogy az eseményekről valós időben
értesüljünk. Ez most egy kicsit a visszájára
fordult. Híreket bárki gyárthat és közzéte-
het. A technika fejlődésével már egy-

szerűen lehet fényképet, filmet is készíteni.
Éppen ezért, most fokozottan érvényes:
mindennek járjunk utána több oldalról is! 

Ugyanez érvényes emberi kapcso-
latainkra is. A ma embere egyébként is
hajlamos elszigetelődni a többi embertől,
amit csak erősít társadalmunk „ritualizált-
sága”, amely lehetővé teszi, hogy hivatal-
nokokkal, eladókkal és csak a legszüksége-
sebb ideig érintkezve le tudjuk élni egész
életünket. Most a kijárási korlátozások
feloldásával ismét fel kell építeni meg-
szokott emberi kapcsolatainkat. Fontosak a
találkozások és beszélgetések. Keressük
meg, és szólítsuk meg az embereket! 

***
Július 1-től visszaállt a szokásos rend a

templom szertartásaiban: vasárnap 11
órakor, szerdánként este 6 órakor lesz
szentmise. Kivéve minden hónap első pén-
tekét, amikor reggel nyolc órára várjuk a
Testvéreket! 

A korlátozásokból annyi maradt egye-
lőre, hogy a bejáratnál nincs szenteltvíz
elhelyezve, és az áldozás továbbra is csak
kézbe történik.
Isten áldását kérve:

Asztalos Gábor Tamás 

Eg y h á z i  h í r e k

Idén valahogy lassan akart megjönni a
nyár, de László napra ezúttal is beköszöntött
a kánikula.  A nagy meleg ellenére a tavalyi
nál többen indultak el a templomtól szer-
vezett zarándoklaton, melyet ezúttal Berecz
Tibor atya vezetett. A templomi zászlók
mögött, a menet elején hagyományosan
László nevű férfiak vitték Szent László
király szobrát.  

A – kezdetben ötven fős – zarán-
dokmenetet huszárruhába öltözött lovasok
vezették fel, a mise helyszínére már másfél
százas  tömeg  érkezett. Az arborétum
árnyas fái, a Szent László Kórus éneke és az
atya szavai testi-lelki felüdülést nyújtottak a
zarándoklat résztvevőinek.

Lassan három évtizedes hagyomány,
hogy az egyházi esemény egyben községi
megemlékezés is, melyen részt vesz a
határőrség is, hiszen ők is védőszentjüknek
tekintik Szent Lászlót. A határőrségnek a
rendőrségbe olvadásával sem szűnt meg ez
a hagyomány, hiszen a megyei kapitányság
vezetői rendszeresen részt vettek  az ünnep-
ségen. Ezúttal sajnos nem tudtak itt lenni,
így a kastély fölötti Szent László szobornál
nélkülük zajlott a rövid ceremónia. Csényi
Norbert társadalmi alpolgármester ünnepi
beszédében arra bíztatott, hogy “Küzdjünk,
harcoljunk településünk és tágabb környe-

zetünk rendjéért, egységéért, biztonsá-
gáért, jogaiért, hagyományaiért és fejlő-
déséért”, majd az önkormányzat nevében
dr. Orbán László jegyző, és Czentner
Györgyné képviselő társaságában koszorút
helyezett el  a szobor talapzatán. 

A Püspökszentlászlóiak Baráti Köre
Schumann Zoltán és Dömös Eti vezetésé-
vel kaláccsal és gulyással várta az ünnep-
ségről visszatérő vendégeket és zarándoko-

kat. A finom marhagulyásért Gajdócsi Lász-
lót, Puxler Mártont és Reinhardt Lászlót
“vonták felelőségre” az asztalnál ülők.

Egy szép esemény lezárásaként, a
szabadtéri színpadon felállított asztaloknál,
ebéd után még sokáig folyt a beszélgetés,
borozgatás – nem csak a Lászlók egészsé-
gére.

P. J.
Fotó:Vágó István

László-napi  búcsú 
I d é n  t ö b b e n  z a r á n d o k o l t a k  P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó r a
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OVIS HÍREK - OVIS HÍREK
Karantén idején

Az óvoda összes dolgozója a koronavírus járvány kihirdetése
utáni héten az egész intézményt fertőtlenítette. Intézményünk az
óvodák bezárása idején is felügyeletet biztosított 5 fős csoport-
ban/csoportokban azon gyermekek számára, akiknek a szülei dol-
goztak, és gyermekük elhelyezését nem tudták megoldani. A
népegészségügyi előírásokat mindvégig betartottuk. 

Az intézményben ezen időszakban csak a gyermekek felü-
gyeletéhez szükséges számú alkalmazott dolgozott. A dolgozók
kiválasztásában a járványügyi előírásokat vettem figyelembe. Az
óvodapedagógusok minden nap – a pedagógiai programunknak és
tématerveinknek megfelelően –,  töltöttek fel ajánlásokat a
szülőknek, illetve a gyermekeknek a zárt facebook csoportokba,
vagyis online nevelés-oktatás folyt. Így az ismeretátadás az adott
témákban továbbra is működött. 

A nevelői munkát segítők egy része fertőtlenített, takarított,
mosott az óvodában, mások otthon varrtak, játékokat, textíliákat
javítottak a csoportjaik számára. Minden héten online
megbeszélést tartottam a dolgozók számára, így a történésekkel,
az új rendelkezésekkel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatva
voltak. Az óvodai beiratkozás is a megszokottól eltérő módon,
online történt.

Május 25-e óta pedig az óvodai élet újra visszatért a karantén
előtti időszakba, így teljesen kinyitott az óvoda és visszatért min-
den a rendes kerékvágásba.

Az idei nevelési évben több más programhoz hasonlóan az
évzárók is elmaradtak, csak az iskolába menő gyermekek búcsúz-
tatása történt meg. 

A nyáron összevont csoportokban fogunk felügyeletet biz-
tosítani a gyermekek számára, az óvodában az idén nem lesz
nyári bezárás.

Czentner Györgyné
óvodavezető

Mint derült égből a villámcsapás! Péntek délután még úgy
búcsúztam el a gyerektől, hogy akkor jövő héten megkapod a
darab kottáját, amit kiválasztottál, aztán már csak képernyőn
találkoztunk.

Fejtágító értekezlettel kezdődött, ahol lelkes rendszergazdánk
és igazgató helyettesünk előadását hallhattuk az online tanítás
lehetőségeiről. (Ide beszemtelenkedtem magam, mert korom
miatt nem jó néven vette a vezetőség, hogy kockáztatom az
egészségemet.)

A fejtágító hasznos volt, bár a felét nem értettem. Lelkesen
mentem haza, hogy micsoda új kihívás, megoldom, hisz a Whats-
App-ot (üzenetküldő rendszer – a szerk.) már régóta használom,
most jól jön a gyakorlat.

Aztán jöttek a buktatók. Nem mindenkinél működött. Hamar
rájöttem, hogy hármon áll a vásár:  szülő, gyerek, aztán én.
Nagyon jó volt tapasztalni, hogy a szülők milyen szívesen
segítenek, fontosnak tartják, hogy a gyerek hangszeres oktatása
folyamatban maradjon. Még olyan megjegyzés is elhangzott,
hogy végre a gyerek a hangszer előtt ül, és nem a képernyőt kell
bámulni. Tudom, hogy sok családban a délutáni különóra felborí-
totta a család menetrendjét. Betolakodtunk a nappaliba, és ezt
nem volt egyszerű összehangolni, különösen ott, ahol több külön-

böző korú gyerek volt, ráadásul a szülő is otthonról dolgozott.
Élmény volt az is, hogy a gyerekek mennyire igyekeztek,

sokkal még új darabot is sikerült összehozni. Ha más módon is,
más igényekkel, de azért haladtunk. Megismerhettem hang-
szerüket, egy kicsit otthonukban lehettem velük.

Június elején kértem, hogy a "vizsgára" tanult darabjaikat
vegyék videóra, és küldjék el! Hosszú pályafutásom alatt ilyen
szép ajándékot még nem kaptam, mint ezek a felvételek. A sok-
szor akadozó, torz hangok, amiket az órákon tolerálni kellett, a
videón kisimultak. Nem lehettem ott a felvételnél, nem javíthat-
tam az apróbb hibákat, mégis úgy éreztem, hogy érdemes volt: a
gyerekek szép műsort csináltak.

Még egy jó hozadéka volt ennek az időszaknak. Már az első
héttől két olyan csoport is alakult az interneten, ahol országosan
megoszthattuk tapasztalatainkat.  Egy kicsit beleláttunk egymás
munkájába, tapasztalatok, vélemények hasznos cseréje volt. A
vasalódeszka is forgalomba került, mint laptop állvány.

Az összefogás, kompromisszumok, jóindulat átsegítettek
minket a nehéz időszakon. De a személyes kapcsolatot semmi
nem pótolja. 

Ez a szép a hivatásunkban.  
Ida néni

Olvass velünk!
Ebben a tanévben is meghirdettük az „Olvass velünk!”

olvasási versenyt a felső tagozatos tanulóknak. Az 5-6.
évfolyamosoknak a tanév folyamán 6 db, a 7-8. évfolyamosok-
nak 5 db általunk javasolt könyvet kellett elolvasniuk, és beszá-
molniuk a tartalmáról. A választott szerzők között szerepelt Szabó
Magda, Fekete István, Rejtő Jenő, de mai szerzők (Böszörményi
Gyula, Leiner Laura Rick Riordan) műveiből is választhattak a
gyerekek. Idén 37 tanuló jelentkezett a kihívásra, 10-en teljesítet-
ték a feltételeket. A járványhelyzet miatt őket nem közös kirán-
dulással, hanem könyvvásárlási utalvánnyal jutalmaztuk, melyet
az önkormányzat finanszírozott.

A Jutalmazott tanulók a következők voltak: Hajdu Tekla,
Gábor Kata, Winkler Vilmos, Hajdu Karsa, Gábor Zsófia, Csóka
Eszter, Szabó Vivien, Nyisztor Zselyke, Závoczky Eszter, Fehér
Rebeka.

Szeptemberben várjuk az újabb jelentkezőket!
Wágner Mónika könyvtáros tanár

A tanulóinkat is megihlette a tanítás-tanulás körül kialakult
helyzet. Az online rajztanítás egyik szorgalmi feladatában
Csényi Odett 7. osztályos tanuló így sűrítette papírra érzéseit.

Az online  hangszertanítás  élményei  
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Először is túl vagyunk rajta. Így visszatekintve már lehet
egyéni számvetést készíteni a digitális oktatás hasznáról,
sikeréről, kudarcairól, örömökről és bánatokról. Mert volt
minden.

Elsőként a kezdetekről néhány gondolat. Március közepén az
oktatás szereplőit hidegzuhanyként érte, hogy egy hétvége alatt
kell átállni a digitális távoktatásra. Mivel nem volt más alternatí-
va, a pedagógus társadalom gőzerővel állt neki, hogy megfeleljen
az elvárásoknak, amelyek elsősorban a diákok, a szülők és
másodsorban az oktatásirányítás felől érkeztek. 

Az átállás nehézsége abban rejlett, hogy igazán egyik oldal
sem készült fel erre. Mi pedagógusok használunk ugyan az
oktatás során IT eszközöket, szerencsére iskolánk jól ellátott ezek
terén, de más egy órarészletet szemléletessé tenni a számítástech-
nika segítségével, és más azon keresztül napi szinten, otthonról
oktatni és tanulni! Mivel alsó tagozaton tanítok, ezért ez külön
„bonyodalmakat” hozott a képbe. Ezek a gyerekek még nem
képesek egyedül belépni internetes felületekre, különféle
műveleteket végrehajtani a számítógépen, a feladatok ered-
ményeit dokumentálni, majd visszaküldeni-feltölteni azokat egy
speciális felületre (nálam a Google Classroom-ra). Nem is min-
denki rendelkezett ehhez alkalmas eszközzel (és internet elérés-
sel), nem beszélve arról, hogy a szülők ezirányú ismeretei
nagyon eltérő színvonalúak voltak. Természetesen igyekeztünk
mind eszközzel, mind ismeretekkel (rengeteg oktató videó)
kisegíteni azokat, akik jelezték, hogy gond van. Nagyon kevesen,
de mégis voltak páran, akik teljesen kivonták magukat a digitális
oktatásból, ennek okait feltétlenül elemezni kell a későbbiekben!

Mi magunk a párnapos felkészülés során (és később is) sokat
tanultunk a kollégáktól és azoktól a szolgáltatóktól, akik az első
percben felismerték, hogy segítséget kell nyújtaniuk mun-
kánkhoz, legtöbb esetben ingyen. Olyan felületek nyíltak meg,
mint a Redmenta, a LearningApps, Okos Doboz, Edubase… és

még hosszan sorolhatnám az oldalakat, ahonnan értékes
feladatgyűjteményeket, tananyagot és teszteket tudtunk fel-
használni munkánkhoz. Igyekeztünk az élményszerű ismeret-
szerzés irányába elmozdulni az online térben. 

Természetesen az előnyökön kívül látni kell a hátrányokat is.
Teljes mértékben hiányzott a pedagógus és a növendék szemé-
lyes kapcsolata, azonnali interakciója, a kortárs személyiségek
egymásrahatása. Mindaz, amitől az iskola, iskola lesz.   Ezt még
a gyerekekkel folytatott video-chat is csak szerényen kompenzál-
ta. Tanítványaim a három hónap alatt ezt többször megfogal-
mazták, hiányoztak a barátok, és talán nem tűnik szerénytelen-
ségnek, de az osztályfőnökük és a többi tanáruk is.

Remélem, hogy ez az időszak nem tér vissza a következő
tanévben (és később sem), bár a helyzet pozitív tapasztalatokkal
is bőven ellátott bennünket. A legnagyobb tanulság számomra az
volt, hogy minden érintettnek fel kell készülni hasonló
helyzetekre, az oktatásirányításnak pedig mielőbb el kell kezdeni
az oktatás szereplőinek felkészítését erre. A tanítás „normál”
menetébe pedig gyakrabban be kell építenünk a digitális képzés
sikeresen alkalmazott elemeit.

Bereczki Lajos

Digitális oktatás

A következő leltárral indultunk neki a korlátozás alatti otthoni
tanulásnak: hat gyerek, négyféle osztály, kb 44 Google tanterem,
egy ovis csoport a facebookon, háromféle hangszeres óra, egy
online logopédia, mindehhez három kütyü s elvi okokból három
helyiség a házban, ahol van internet, (ebből egyik a konyha – fent
említett elvi okok miatt), valamint egy nem home office-ban dol-
gozó apuka és egy kissé megfelelés kényszeres anyuka. Ja, és egy
kétnapos migrén az első hét után.

Az egyik nagyon jó barátnőm mondását, miszerint „Először
elveink vannak, azután gyerekünk lesz”, mostani váratlan
helyzetünk miatt kicsit átírtam: először elveink vannak, azután
világjárvány lesz. 

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondatokat fogok
mondani gyermekeinknek: „Ülj már végre a gép elé!” vagy „Re-
gisztrálj a legnagyobb közösségi oldalra, kérlek!” 

Azt sem gondoltam volna, hogy ilyeneket hallok majd a
kiskorúaimtól, hogy „Úgy hiányzik az iskola!” vagy „Már nem
bírok a gép előtt ülni, kimehetek végre?”

Az első hetekben próbáltunk mindent maximálisan teljesíteni.
Mind fizikailag, mind lelkileg kikészültünk. Azután rá kellett jön-
nünk, hogy egy olyan bizonytalan időszakban, mint amilyen a
korlátozások alatt volt, egyetlen megoldás a bizalom. Bizalom
elsősorban a gondviselésben, a szakemberekben, falunk veze-
tőiben, a pedagógusokban (akiket az otthonunkba engedtünk be,
és ők is minket az övéikbe), és nem utolsó sorban, a
gyerekeinkben. Érdemes bízni bennük, hogy képesek lesznek
megküzdeni a feladataikkal! Az a jegy, amit most kapnak, a tudás-

sal együtt tényleg az övék lesz!
Amikor ez a bizalom megszületett bennem, végre nem

Nemecsekkel álmodtam, amint éppen egy hasáb térfogatát szá-
molja, miközben Szent Péter esernyője lebeg a feje felett. Végre
kifelé is tudtam tekinteni, észrevettem és elfogadtam a segít-
ségeket. Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik a gond-
viselés eszközeként segítették Hosszúhetény lakosait!  Hálás
vagyok azért, hogy házhoz hozták az ebédet az iskolából,
óvodából! Hálás vagyok azért, hogy amikor egészségügyi gond-
jaink akadtak, kaptunk segítséget a faluban! Hálás vagyok falunk
bolti eladóinak, akik a maszk alatt is tudtak mosolyogni!  Hálás
vagyok azoknak a pedagógusoknak, akik, bár maximálisan
végezték munkájukat, mégis néha cinkostársai lettek a
gyerekeinknek! Hálás vagyok a barátoknak, akiknek kiönthettem
a lelkemet, amikor nem bíztam saját magam erejében!  A legjob-
ban azért érzek hálát, hogy ismét tanulhattunk a gyermekektől!
Megtanulhattuk tőlük többek között azt, hogy legyen akármilyen
válság, nem érdemes aggódni olyan földi dolgokon, mint például
a liszt vagy az élesztő hiánya. Érdemes viszont fára mászni és
jókat kacagni!

Korlátozások utáni leltár azokról a dolgokról, amiket lelkem
kis kamrájában jól elraktároztam: egy hatalmas áprilisi hócsata,
több tucat tollas parti, egy titkos bunker, számtalan finom kávé az
ágyban, sok illatos süti, amit két ügyes leányzó sütött, egy tini
regény, ami közös élményt adott anyának-lányának, egy báty, aki
megtanította biciklizni a kishúgát. 

Bodóné Csomós Éva

Az elmúlt három hónap tanulságai, avagy 
egy nagycsaládos anyuka gondolatai a válsághelyzetről



Ezek a kifejezések – a digitális
oktatásban használható alkalmazások
nevei – a vészhelyzet elmúltával már
szinte senkinek sem ismeretlenek. A tanév
utolsó három hónapjáról, a távoktatás
tanári tapasztalatairól Grosch Szilárd
igazgatót kérdeztük. 

– Egy hétvégénk és egy hétfői napunk
volt a felkészülésre, hogy a digitális kom-
petenciákat élesben alkalmazzuk. Szőrfi
Gábor igazgató-helyettes és Balázs László
rendszergazda sokat segített abban, hogy
mindenki kiválaszthassa azt a platformot,
ami neki a legjobban megfelelt. – kezdte az
igazgató. – Nem nevezném tisztán digitális
oktatásnak, ami történt, inkább digitális
technikával megvalósított távoktatásnak,
amelyben többféle módszer vegyült.
Nehezítette a dolgot, hogy nagyon eltérő
volt a résztvevők – szülők, tanulók,
pedagógusok – felkészültsége e téren, ami
nem csoda, hisz most először próbálkoz-
tunk ilyesmivel. A családoknál nem min-
denütt állt rendelkezésre a megfelelő tech-
nikai háttér. Tizenkét laptopot kölcsö-
nöztünk ki, de akadt hely, ahol még inter-
net sem volt; oda a tanár személyesen vitte
a tananyagot, s a gyerekek papíron küldték
be a feladatokat, illetve, amikor ez már
lehetséges volt, néhány nehezebben haladó
gyermeket az iskolában igyekeztünk
felzárkóztatni. A legnehezebb dolga talán a
nagycsaládoknak volt, illetve a két-három
gyerekes pedagógus szülőknek, akiknek
mindkét minőségükben helyt kellett áll-
niuk.

Folyamatos visszajelzéseket kértem, s
menet közben próbáltunk javítani a mód-
szereken. Kialakult egyfajta párbeszéd a
családok és a pedagógusok között, hisz a
szülők napi szinten követték a tanítás
folyamatát, jobban ráláttak a mi
munkánkra, és mi is bepillanthattunk az
otthoni tanulás mozzanataiba. Számos
problémával szembesültünk menet köz-
ben, melyeket, ha nem is sikerült mind
megoldani, de biztos, hogy általában
szorosabb lett az együttműködés a csalá-
dokkal, és ez mindenképpen jó dolog. 

Az elején többet próbálkoztunk online
órákkal, ám később ezt mérsékelni kellett,
mert ahol több iskoláskorú gyermek oszto-
zott egy gépen, ott nemigen tudtak bekap-
csolódni az adott időpontban a tanórába. A
zenetanárok azonban szinte kivétel nélkül
így tanítottak. A már nyugdíj mellett
foglalkoztatott zongoratanárnő, Ida néni,
például remekül boldogult a modern tech-
nikával, az ő ötlete volt, hogy ezzel a mód-
szerrel akár a hiányzás vagy betegség miatt
elmaradó órákat is be lehet majd pótolni. 

Nyilván nem dolgoztunk hibátlanul,
hisz nem erre képeztek ki bennünket és
rettentő kevés volt a felkészülési idő is. 

Hetek kellettek volna ahhoz, hogy a
valódi digitális oktatáshoz szükséges szak-
értelemre szert tegyünk és kidolgozzunk
egy – a helyi viszonyokra szabott – prog-
ramot, ám minderre most nem volt
lehetőség. Így mindenki a maga módján,
jórészt a saját elképzeléseire hagyatkozva
látott munkához. Nem csoda, hogy
előfordultak túlzások: volt aki nagyon sok
leckét adott, volt, aki nagyon keveset, néha
túl rövidek voltak a határidők, néha túl
hosszúak. Igyekeztünk bizonyos mértékig
az órarendet követni, arra törekedtünk,
hogy lehetőleg aznap adja le az anyagot a
tanár, amikor az órája van. A számonkérés
is többféle módszerrel, főként tesztekkel
zajlott, persze tisztában voltunk vele, hogy
esetenként a szülő vagy az internet is segít-
ségül szolgál. Ezt azonban most nem na-
gyon bántuk. 

Megegyeztünk, hogy továbbra is taní-
tunk minden tantárgyat, de a főhangsúlyt
elsősorban a továbbhaladáshoz feltétlenül
szükséges, a későbbeikben nehezen pótol-
ható tananyagra helyeztük. Abban is
megállapodtunk, hogy nem osztályozunk
túl szigorúan. Az pedig végképp nem for-
dulhatott elő, hogy valaki csak utolsó
három hónapban végzett (vagy nem
végzett) munkája alapján rontsa le
jelentősen az eredményét vagy ez alapján
bukjon meg tanév végén. A bizonyítvány-
ban – mint mindig – az egész éves teljesít-
ményt értékeltük.  

A gyerekek és a szülők hozzáállása is

nagyon változó volt. Akadt olyan gyermek,
aki pont most lendült be igazán, és sokkal
jobban élvezte az „iskolát”, de olyan is, aki
úgy gondolta, hogy eljött a vakáció, és
ennek megfelelően szinte semmit sem dol-
gozott. A kritikusabb esetekben – a sokadik
jelzés után – kénytelenek voltunk hivatalos
levélben felszólítani a szülőket. Az esetek
többségében azonban a szülői háttér rend-
kívül támogatónak bizonyult, amit ezúton
is köszönünk. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a
körülményekhez és lehetőségekhez képest
eredményesen zártuk ezt az időszakot, és
ami fő, a tanévet így végig lehetett vinni és
időben befejezni. Megállapíthatjuk azon-
ban, hogy a digitális oktatás egy külön
műfaj, amiből sokat át lehet emelni a „nor-
mál” oktatásba, de az igazán hatékony
alkalmazásához egy komoly továbbkép-
zésre volna szüksége a pedagógusoknak,
valamint egy speciális tantervre, hisz itt
nem lehet ugyanabban a tananyagban,
követelményrendszerben gondolkodni. És
nem utolsó sorban a családoknál is biztosí-
tottnak kellene lennie a feltételeknek min-
dehhez.   

Grosch Szilárd elmondta még, hogy
szülőket, tanulókat anonim kérdőívben is
kérdezték a digitális oktatásról, és erre
rövidesen a pedagógusoknál is sor kerül
majd. A tapasztalatok jól hasznosíthatók
lesznek egy hasonló helyzetben, de talán
erre nem lesz szükség!                

M. Zs. 
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Az utóbbi évtizedekben talán, ennyi kollégától egyszerre nem kellett elköszön-
nie a hetényi iskolának. Hárman más intézményben folytatják munkájukat, öt
kolléganő viszont – kihasználva a hölgyek négy évtizedes, szolgálati időhöz járó
kedvezményét – nyugdíjba vonult. Szelle Erzsébet, Kis-Szekeres Éva, Vízerné
Géczi Margit, Schätl Antalné és Czesznakné Fodor Mária ősztől már nem kezd
tanévet az iskolában. A kollégák bensőséges ünnepség keretében búcsúztak tőlük.
Jó egészséget, tartalmas pihenő éveket kívánunk mindannyiuknak!

Fotó: Balázs László

Classroom, Zoom, YouTube és társai
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Június 19-én zárt körű ballagási ünnepség keretében 34 nyol-
cadikost bocsátott útjára a Hosszúhetényi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. Az előzetesen sok bizonytalanság
övezte ünnepség végül a korábbi hagyományokra épülve,
szűkebb körben, az udvar árnyas fái alatt szépen megvalósult.  A
hetedikesek színvonalas elköszönő műsora után Grosch Szilárd
igazgató – vezető elődje hagyományait folytatva –,  egy-egy mon-
dattal külön is elbúcsúzott a végzős tanulóktól. 

A legkiválóbbak elismeréseket, jutalmakat vehettek át az
esemény keretében.  Ifjúsági Nívódíjat kapott Nyisztor Zselyke
8. a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, a tantár-
gyi, színjátszó és sportversenyeken elért eredményeiért, a közsé-
gi és iskolai ünnepségeken való szerepléseiért és Závoczky Eszter
8. a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi és közösségi munká-
jáért, jó szorgalmáért és magatartásáért, a tantárgyi, színjátszó és
sportversenyeken elért eredményeiért. 

Az iskola legmagasabb elismerése mellett, további négy diák
kiemelkedő munkáját Nevelőtestületi Dícsérettel jutalmazta az
iskola tantestülete: Barabás Benedek 8.b osztályos tanuló kima-
gasló tanulmányi munkájáért, példamutató kötelességtel-
jesítéséért, matematika versenyeken elért eredményeiért, Csapó
Emese Ramóna 8.b osztályos tanuló  kimagasló tanulmányi
munkájáért, példamutató szorgalmáért, kitartó és kiemelkedő

sporttevékenységéért, versenyeken elért eredményeiért, Csóka
Eszter 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
példamutató szorgalmáért és magatartásáért, a német és sport-
versenyeken elért eredményeiért, Marton István Attila 8.b osztá-
lyos tanuló kimagasló tanulmányi munkájáért, szorgalmáért és
magatartásáért,  példamutató köteleségteljesítéséért kapta az elis-
merést. 

Évek óta hagyomány, hogy az iskola és az osztályközösség
nevében az iskolavezetés megköszöni azon ballagó diákok
szüleinek a munkáját, akik az évek során segítették az intézmény
oktató-nevelő tevékenységét, segítették, szervezték az osztályok
tanórán túli tevékenységét. A szóbeli köszönet mellé egy szál
virágot és oklevelet kaptak a szülők: Szatmári-Mester Mónika és
Füsz Tibor, Baranyai Anita, Gruberné Kovács Gabriella,
Lieberné Éliás Ágnes, Kiss Jánosné, Lőbb Attila, Joó Erika és
Müller Péter, Pálné Nagy Erzsébet és Pál Attila, Sásdi Gabriella,
Strung Nándor, Szabóné Hanzel Mária, Takácsné Király Judit és
Takács Ferenc, Varga Krisztina és Varga Szabolcs, Vicze Anikó és
Vicze Szabolcs, Szűcs Tímea és  Závoczky Szabolcs, Barabásné

Sebestyén Zsuzsanna és Barabás Barna, Bognár Piroska, Ilka
Gábor, Ipacs Hajnal, Keresztúri-Tóth Kinga, Mesnyi Éva, Poór
Gabriella,  Garamvölgyi Ágnes és Horváth Csaba.

Az – ezúttal pénteken tartott – ünnepségen a búcsúzó osztá-
lyokon kívül csak a hetedikesek, és a ballagók családjából 3-3
vendég vehetett részt. A bizonyítványokat és a megszokott
könyvjutalmakat az alsóbb éves gyerekek osztálykeretben kapták
kézhez.

Fotók: Gulyás Tamás, Rákos Ildikó

Barabás Benedek Csapó Emese Ramóna Csóka Eszter Marton István Attila 

Nyisztor Zselyke Závoczky Eszter 

Mégis megtartottuk a ballagást...



Nemezelő tábor a Szederfás házban
Bukits Eszter vezetésével, két napos nemezelő tábort

szervez a Zöld Zengő Birtok augusztus 1-2-án, mindkét napon
9-16 óráig. A műhely során mindenki egy saját ülőlapot készít,
közben elsajátítva a nemezelés alapismereteit és a díszítések
készítését. Ez a műhely felnőtteknek és önállóan dolgozni tudó
nagyobb gyerekeknek szól. Részvételi díj: 8000 Ft/ fő plusz
anyagköltség. A maximum létszám 15 fő.

Jelentkezni Pandur Zsanettnél lehet 
a 20/403-0238-as telefonon.
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Anyakönyv
Születtek:

Tóth Uriel április 5.
Tuboly Róza Lilla május 4.
Fodor Ákos május 18.
Pandur Nóra Lilla május 22.
Bózsa Léna május 23.
Varga Leo május 24.
Szigethi Levente június 2.

Házasságot kötöttek:

Reisz Ákos és Tóth Alexandra február 15.
Apari Béla és Heisler Anita március 21.
Horváth Márk és Gergál Bettina március 21.
Pandurics Attila és Jánosa Kitti április 3.
Simon Robin és Amrein Zsófia május 22.
Palánki Sándor és Hermesz Diána május 23.
Szabó Tibor és Tavali Renáta június 6.
Tóth Gergely és Ludvig Barbara június 20.
Mesnyi Tibor és Zárai Nikolett június 20.

Elhunytak:

Czimber Ferenc (1942) március 4.
Obert Nándor (1945) március 7.
Pap Istvánné sz. Pálffy Irén (1939) március 29.
Reisch György (1951) április 1.
Gradwohl Kristófné sz. Brandt Karolin (1928) április 16.
Bertók Jenőné sz. Benkő Ibolya Márta (1956) április 20.
Szedeli Ferencné sz. Stubián Margit (1943) április 30.
Heriteszné Makó Márta (1953) május 8.
Schätl Antal (1958) május 14.
Orsós István (1966) május 24.
Vadkerti József (1935) május 25.
Gruber József (1937) május 26.
Mezőfi Zoltánné sz. Balázs Erzsébet (1935) június 2.
Méder György (1941) június 8.

Idõsek köszöntése

A Covid 19 járvány időszaka alatt – március végétől,
június végéig sajnos a szépkorú hetényi lakosok köszöntése is
elmaradt, melyet községünk vezetése a nyáron igyekszik majd
bepótolni. Az eltelt három hónapban Aradi Károly, Csák
József, György Sándorné, Keller Jakabné, Kovács László,
Medek László, Strung Károlyné és Török József a 80-dik, Tóth
Jánosné és Szabó Andorné a 85-dik, Szaif Frigyes Péterné a
90-dik, Strung Henrikné a 91-dik, Szabó Sándorné valamint
Szanati Istvánné a 97-dik születésnapját ünnepelte. 

Jó egészséget kívánunk nekik!

PROGRAMOK
Július 18. 9-12 óráig

Babaruha börze 
a mozi udvarán 

Július 19. 19 óra
Madarak tanácskozása

Utcaszínházi előadás a mozi udvarán
Rendező: Simon Balázs

A belépés díjtalan

Július 31. 17 óra
Mérjük le Hosszúhetényt!

Gyülekező a Petőfi utca végén.

Augusztus 7-8.
XIII. Üveges Hétvége

7-én, pénteken:
18 órakor Pattantyús Gergely üvegművész 

kiállításának megnyitója a hosszúhetényi Kultúrházban.
20 órakor éjszakai üvegfúvás Kisújbányán

8-án, szombaton:
9.30 Jegenyés János Emléktúra Kisújbányára

a Kultúrháztól
10-20-ig Üvegfúvás bemutatók Kisújbányán

kulturális programok
Információ: 30/597 8506 

Augusztus 8.
Lovas verseny

Augusztus 15. 14 órától
Jam & splash 

zenésztalálkozó a mozi udvarán

Augusztus 30.

Népviselet Napja

Július 31-én délután lemérjük a falut!

Mindenki  azt  kérdezi ,  miér t  és  
mennyire  hosszú Hetény? 

Hát most lemérjük! A Petőfi utca végétől a Kosbor utca
végéig. A 3Htv csapata szeretne ebből egy FB-eseményt
szervezni, jó promóció lenne a falunak, s várhatóan jó
móka minden résztvevőnek!

A Másfélmillió lépés c. máig népszerű filmsorozat 41.
évfordulója alkalmából és rendezője Rockenbauer Pál
emlékezetére mérőeszköznek a filmben látott mérőbiciklit
alkalmazzuk. Ha sikerül 150 embert aktivizálni, akkor
meg is lesz összesen a másfélmillió lépés.

Jó lenne, ha a falu szervezetei képviseltetnék magukat,
és még szuperebb, ha lennének gyerekek is, akár népvise-
letben!

Várunk minden sétálni szerető érdeklődőt! Az erre létre-
hozott FB esemény oldalán lehet regisztrálni.

Pető Sándor
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TÁNC-SZÓK
Március közepétől elmaradtak a próbák amatőr művészeti

csoportjainknál, így a táncosok sem találkoztak péntekenként.
A Muharay Népművészeti Szövetség – melynek együttesünk is
alapító tagja– idén ünnepelte volna  30 éves fennállását Kalo-
csán. A rendezvény elmaradt májusban, de az online térben
mégis együtt énekeltük a Muharay-nótát. Közel kétszáz felvé-
tel érkezett az elnökség felhívására, (tőlünk négy) melyeken a
megadott hangon és ütemben felénekeltük a szövetség közös
dalát. (youtube: MUHARAY - 30 év Szövetségben)

Június 5-én újraindulási kerti partit rendeztünk a Tájház
udvarán. Ezt követően hetente újra próbálunk. Elmaradt fel-
lépéseink és a tervezett erdélyi vendégszereplés lemondása
után újrarendeztük sorainkat.

A legtöbbek számára ismeretes, hogy a versenysportban, így
a kézilabdázásban is komoly következményekkel járt a vírus
miatt kialakult rendkívüli helyzet. 

Csapataink harcban álltak, aztán egy pillanat alatt megállt a
küzdés, a számolgatás, elmaradtak az edzések is. Maradt a talál-
gatás, aztán a sokak számára nehezen megemészthető döntés,
hogy minden bajnoki szinten eredményhirdetés nélkül zárult a
2019-20-as szezon.  A leállás pillanatában odafagytak az ered-
mények a Magyar Kézilabda Szövetség honlapjára. Ma is az
akkori eredmények állnak ott, és maradnak is egyedülálló
mementóként az utókornak. Ismét beigazolódott az örök igazság,
hogy a sportban a „ha”-val kezdődő mondatokkal nincs mit kez-
deni. Ha folytatódott volna, akkor…

Sajnálatos, hogy egy szinte megnyert megyei bajnoki
aranyérmet emelt ki a felnőtt női csapat játékosainak nyakából a
sors, hiszen az utolsó még megrendezett fordulóban a hazai
Szentlőrincet verték magabiztosan, így toronymagasan esélyessé
váltak a bajnoki cím megszerzésére. Aztán egy hasonlóan biztos
dobogós helyezést nem tudtak valóra váltani az U 15-ös lányok,
akik az utolsó mérkőzésükön az addig még pontot sem vesztett
Veszprémet verték gigászi csatában Nagyatádon. 

A férfi felnőtt csapat az előző évi gyengélkedés után épp
feltámadni látszott, mikor öt meccsel a vége előtt, a tabella har-
madik helyén fejezték be a küzdelmeket. Ez mindenképpen
bíztató a jövőre nézve. 

U 14-es fiú csapatunk az előkelő harmadik pozícióban talál-
ható a befejezetlen tabellán, a Komló és a Bácska SZSE mögött.
Teljesítményük minden elismerést megérdemel. Annak ellenére,
hogy nem dobogós helyen szakadt meg az U15-ös fiúk
menetelése, az egész évi teljesítményüket mindenképpen dicsérni
kell, hiszen a 15-ös lányokhoz hasonlóan az alap csoportjukból a
felsőházi rájátszásban érte őket a váratlan stopp.

Amint oldódtak a sportban létrehozott óvintézkedések és
lehetőség nyílt rá, mindkét nemben és minden korosztályban újra
edzésbe álltak a csapatok. Az előző idény elszállt eredményeit
nem firtatva, a következő bajnokságra készülve, újra végzik az
edzéseket.          Csajkás Géza

K É Z I L A B D A  -  K É Z I L A B D A

Egy félbeszakadt  bajnokság margójára

Anyagot gyűjt
az utolsó hetényi mozigépész

A Nemes János Művelődési Központ felkérésére Bocz Zsófia
elkezdte feldolgozni a helyi mozizás történetét.  Zsófia érzelmileg
is kötődik a témához, hiszen édesapja hosszú éveken keresztül
szerzett örömet a mozilátogatóknak. Szófi már általános
iskolásként sokat volt vele a gépházban, majd később önállóan is
vetített filmeket. A megfelelő szakképesítést megszerezve –
1994-2006 között  ketten, egymás munkáját kiegészítve vetítettek
a hetényi moziban az önkormányzat dolgozóinak közre-
működésével. A megyében, a végén már Pécsen kívül csak
nálunk és Mohácson lehetett moziba menni. Mivel úgy látszik,
hogy a kistelepüléseken a mozizás immár a múlté, szerencsés, ha
valaki összegzi a helytörténet számára ezt a letűnt szórakozási
formát. Zsófi, mint egykori króniakaíró a legszakavatottabb erre. 

Kérjük, akinek bármilyen emléke maradt a hetényi mozival
kapcsolatban, – legyen az fotó, plakát, mozijegy vagy egy törté-
net – keresse Bocz Zsófiát vagy a művelődési központ munkatár-
sait. Zsófi a hetenyimozi@gmail.com elektronikus levélre, illetve
a Facebookon várja a segítők leveleit.     

Köszönjük lelkes szurkolóinknak, hogy követnek bennünket
az ország bármely részére is, kiszurkolják a tüdőjüket, vezetik a
jegyzőkönyvet, fuvaroznak bennünket a szabadidejükben, hogy
vigyáznak a gyerekeinkre, amíg mi önfeledten edzünk, hogy
művészi értékű videókat készítenek a meccsekről, hogy egy-egy
kedves képkockával megemlékeznek a szülinapjainkról, hogy
leszurkolnak egy csarnoknyi siófoki szurkolót a saját otthonukban!

Tudjuk, hogy ez a szezon nem úgy zárult, ahogy leg-
merészebb álmainkban már elhittük, de higgyétek el, nem
csüggedünk, megyünk tovább! Köszönettel:

Kézis lányok
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A vihar, ami július 6-án éjjel több kárt okozott a faluban,
sajnos óvodánkat sem kímélte. Az udvaron lévő szép, nagy fát
az erős szél megcsavarta és az épület tetejére döntötte, aminek
következtében a tető megrongálódott és a tornaszoba, illetve a
mellette lévő csoportszoba is leázott. A Hosszúhetényi
Önkéntes Tűzoltók, a Katasztrófavédelem és a Település-
üzemeltetés dolgozói a tetőről eltávolították és össze-
darabolták a fát, leszedték a sérült tetőelemeket.  A helyreál-
lítás és a károk felmérése folyamatban van.
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Helyi kéthavi lap

Felelõs szerkesztõ:

Dr. Müller Zsuzsanna
mullerzsuzsa@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.

Tel/fax: 72/490-827

Kiadó:
Hosszúhetény Község

Önkormányzata

Nyomdai munkák:
Molnár Nyomda, Pécs

I D É N  B A L L A G T A K

DÖMÖS - MŰHELY
7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos u. 16.

Tel: 06-30/5999-415
domos.karoly@freemail.hu

www.facebook.com/Dömös-Műhely

Kerékpárgyártás, szerelés, javítás, alkatrész 
beszerelés.

***
Kerítések, kapuk, korlátok, rácsok, lépcsők, 

kovácsoltvas jellegű termékek gyártása. 
***

Könnyűszerkezetes épületek,
előtetők, féltetők, lakatos munkák,

fémszerkezet gyártás.
***  

Alumínium és rozsdamentes acélok
hegesztése.    

A rendhagyó tanév zárását követően, rendhagyó ballagás-
sal köszöntek el végzős tanulóink: 
8.a: Bogáthy Alex Attila, Csóka Eszter, Fehér Rebeka. Füsz
Bence, Gombkötő László, Gruber Dalma, Hengl Henrietta,
Kiss Dániel Zoltán, Lieber Damján, Löbb Attila, Müller Luca
Dorina, Nyisztor Zselyke, Pál Marót Etele, Paul Sven. Puxler
Johanna Flóra, Sásdi Benjámin Péter, Strung Dávid, Szabó

Vivien, Takács Judit, Varga Bertalan, Vicze Áron, Winkler
Dóra, Závóczky Eszter. Osztályfőnök: Barbalics Beáta
8.b: Bakó Vince József, Barabás Benedek, Bogdán Viktória
Kamilla, Csapó Emese Ramóna, Deák Emma, Deli Mercédesz,
Ilka Domonkos, Krajnik András Benedek, Marton István
Attila, Nagy Zsófia, Szép Zsófia. 
Osztályfőnök: Pappné Pintér Ilona            Fotó:Gulyás Tamás

Tájház tábor 2.
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