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Rangos autóverseny
helyszíne voltunk

A világjárvány rányomta a bé-
lyegét minden közösségi eseményre,
rendezvénye így az autósport verseny-
naptárára is. A  már tavalyra tervezett
Mecsek Rallye az autós bajnoki sze-
zon közepére került, így a teljes első
osztályú mezőny számára fontos
futam volt a június 25-26-án ren-
dezett autóverseny, melynek tele-
pülésünk is részese volt. (vannak akik
szerint elszenvedője). A nagy érdek-
lődést még a péntek délutánra ked-
vezőtlenné vált időjárás sem tudta
mérsékelni. Helyből és vidékről ezres
számú érdeklődő lepte el a falu felső
részét, hogy szurkoljon kedvenceinek
vagy csak nézze a Pécsváradról raj-
toló, Zobákpusztán a közútra terelt,
Kövestetőről lezúgó járműveket. Az
elkerülő úton zajló versenynek – egy
vasutastelepi kitérővel – az ormándi
tetőn volt a befutója. A délutáni első
futamnak pedig a benzinkút alatti
telepen építettek pihenőt a  rendezők
a versenyzők, parkolót a járművek
részére.  

Az 54. Mecsek Rallye nem csak
hazai bajnoki futam volt, hanem a
Historic Eb és a nemzetközi Mitropa
Rally Cup része is. Ennek meg-fe-
lelően a legmodernebb raliautók mel-
lett klasszikusnak számító verseny-

autókat és nemzetközi pilótákat is
láthattak az érdeklődők. A Historic
Eb mezőnyére kétszer várt a Pécs-
várad és Hosszúhetény közötti 18
kilométer, míg a Mercarius Rally1
Bajnokság indulóinak egyszer kellett
teljesíteni ezt a pályát. A három napos
eseményből a pénteki verseny érin-
tette csak Hosszúhetényt. A futamok
központi helye hagyományosan Pécs 

belvárosa volt, ahol a rajtceremóniát
és az eredményhirdetést is tartották.
Utólag talán a helyi szkeptikusok és
ellenzők is megenyhültek, hiszen
idén a PSN Zrt. által rendezett verse-
ny, amúgy Magyarország legrégebbi
rally versenye, amelynek nemzetközi
hírfolyamába ezúttal Hosszúhetény is
bekerült.    (Folytatás a 19.oldalon)

Fotó: Molnár János

Éjszakai futam a Vasutas utcánál.  Az autóban a sokszoros magyar bajnok fia,
ifj. Ranga László és navigátora Budai Annamária.
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Közös elismerés 

Kilenc település polgármestere írta alá
azt Díszoklevelet, melyet pappá szen-
telésének 50. évdfordulója alkalmából
adtak át Antal Géza címzetes pécsváradi
apátnak. Apátvarasd, Erzsébet Kékesd,
Martonfa, Nagypall, Szellő, Zengővár-
kony, Pécsvárad és Hosszúhetény  lakói
nevében így gratuláltak az évfordulóhoz,
és köszönték meg a településükön végzett
áldozatos egyházi szolgálatot.

Útburkolat javítás 
a Petőfi utcában 

Önkormányzatunk figyelemmel kíséri a
pályázati lehetőségeket az utak felújításá-
val kapcsolatban is. Tudjuk, útjaink álla-
pota folymatosan romlik, de lehető-
ségeinkhez képest igyekszünk évről évre a
szükséges javításokat elvégezni. Az idei
évben  pályázatot nyújtottunk be a a Petőfi
utca teljes útburkolatának felújítására. A
kormány döntése értelmében a pályáza-
tunkat jóváhagyták, így a Magyar Falu
Programban  közel 30 millió forintból a
teljes útszakaszt felújítjuk.  

Felújítás a Kultúrházban

A Magyar Falu Program keretében  4.8
millió Ft-ot nyert tavaly önkormányzatunk
a Kultúrház fűtéskorszerűsítésére. A szere-
lési munkákat  a pécsi  Clever-Complex
Bt. , a javítási munkákat pedig a Település-
üzemeltetési Nkft. végezte. Ahogy egy
öreg épületnél lenni szokott, ha valamit
bontunk, akkor váratlan dolgok is
előjönnek, ill. célszerű a betervezett
munkákkal párhuzamosan be nem terve-
zetteket is elvégezni, ha már a felújítás
rombolással jár. Ráadásul  a keleti szárny
tetőszerkezete is megrogyott egy helyen,
amit sürgősen javítani kellett. A fűtés-
szerelés és a hozzá kapcsolódó javítási
munkák mellett megtörtént még a
lépcsőház lapozása, a tönkrement ajtó-
keretek cseréje, festése, mázolása is. Ez
utóbbi plusz munkákat a Település-
üzemeltetési Nkft. munkatársai végezték. 
Ezúton is köszönjük munkájukat valamint,
Nagy Kázmér és Dömös Tibor segítségét. 

Saját forrásból is történt fejlesztés.
Ingóságok tekintetében 22 szék új kárpitot
kapott, valamint az üvegkiállítás tájékoz-
tató táblái is megújultak.  

Amíg megépül a bölcsőde

Dr. Csörnyei László polgármester
megbeszélést folytatott a pécsi kistérség
elnökével Pfeifer Józseffel, aki Bogád pol-
gármestere és megyei képviselő is egyben.

Felvetődött annak lehetősége, hogy
bölcsőde hiányában  kiscsoportos családi
napközit indítana Hosszúhetény társulási
feladatellátási szerződés keretében. Lehe-
tőség nyílna egy 2x5 fős családi napközi
működtetésére a Fő u. 5 szám alatti önkor-
mányzati ingatlanban. Kisebb átalakítá-
sokkal az ingatlan alkalmas arra, hogy
kezdeti lépésként elinduljon ez a régen várt
szolgáltatás.

Az iskola melletti földingatlan
kisajátítása

Képviselői indítványra önkormány-
zatunk kezdeményezte az iskola melletti
0162/1 hrsz-u szántó művelési ágú földin-
gatlan tulajdonjogának megszerzését a ter-
vezett bölcsőde és kézilabda munkac-
sarnok építése céljára. A terület jelenleg
magántulajdonban van és mezőgazdasági
művelés alatt áll.
A Helyi Építési Szabályzatról szóló
8/2016. ( X.24.) önkormányzati rendelet a
területet az ún. „intézmény építési
övezetbe” sorolja. Ez a besorolás azt jelen-
ti, hogy az építési övezetbe elsősorban
igazgatási, oktatási, egészségügyi, szo-
ciális rendeltetést szolgáló épületek he-
lyezhetők el. Ezenkívül elhelyezhető még
iroda, kereskedelmi-szolgáltató, szállás,
kulturális, közösségi szolgáltató, hitéleti,
sport rendeltetést tartalmazó épület.

A tulajdonszerzésnek több módja
kínálkozott.  A legegyszerűbb és legkor-
rektebb eljárás az adásvétel vagy a csere.
Mivel a tulajdonos helyi lakos, ezért
egyértelmű volt számunkra az, hogy a
vételi, illetve csere ajánlatunkkal meg-
keressük a földterület tulajdonosát.

Polgármester úr személyesen tárgyalt a
tulajdonossal, aki eladási árként 1150
Ft/m2-t jelölt meg. Megjegyzem Hosszú-
hetényben 2021-ben a legmagasabb
eladási ár 200 Ft/m2 volt.

A tulajdonos csere ajánlata sem volt
kedvezőbb az önkormányzatra nézve.
Mivel az általunk felkínált terület kisebb,
mint a 0162/1 hrsz-ú a cserén felül a felárat
a tulajdonos 950 Ft/m2 összegben határoz-
ta meg.  A képviselő-testület egyhangúlag
elutasította mindkét megoldást, illetve
ajánlatot.  

Mi lehet a megoldás?  A földterület
tulajdonjogát az önkormányzat közcélra
való hivatkozással kisajátítással is meg-
szerezheti.

A kisajátításról szóló többször módosí-
tott 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ q) pon-
tja szerint ingatlant sport infrastruktúra
fejlesztés céljára is ki lehet sajátítani.
Mivel a kisajátítási törvény által meg-
határozott kisajátítási cél egyezik a fentebb
meghivatkozott HÉSZ által megjelölt
építési céllal, a kisajátítási eljárás
megindításának nincs jogi akadálya.
Megerősíti mindezt még a 2007. évi
CXXIII. törvény 3.§ ( 1) bekezdésének b)
pontja is, amely szerint kisajátításnak
többek közt akkor van helye, ha az ingatlan
tulajdonjogának megszerzése adásvétel
vagy csere útján nem lehetséges.  

Mivel beadott pályázataink bármikor
kedvező döntést eredményezhetnek, a
területre szüksége van önkormány-
zatunknak, így a törvény adta lehetőségek
közül a kisajátítás marad a földterület
községi tulajdonba vételére.   

Dr. Orbán László jegyző

A Pécsi Köztemető BIOKOM Nonprofit Kft.  

temetkezési
szolgáltatást nyújt, 

melynek teljes köréről
tájékozódhatnak az

alábbi
elérhetőségeinken

honlapunkon:
www.temetopecs.hu

illetve telefon: 72/805-440 
H-Cs: 8.00 - 15.30, P: 8.00 - 14.30
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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.

Gulyás  Zsolt emlékére 

Az élet váratlan eseményeire nem  lehet  igazán felkészülni.
Barátom és munkatársam, községünk mezőőrének hirtelen halála is
felkészületlenül ért, mivel néhány  nappal előtte még a kórházban beszéltem
vele és bizakodtam. Bizakodtam abban, hogy meggyógyul, felépül súlyos
betegségéből. Az ő sorsa azonban nem így volt megírva.  Talán ő érzett már
valamit, amit a külső szemlélő nem vett észre, nem sejtett.  A betegség tünetei
már több hónappal korábban jelentkeztek nála.  Nem vett róla tudomást, dol-
gozott, tette a dolgát mint mindig.  

Szülei korán elváltak, apját igazán nem is ismerte.  Az anyai nagyapa –
akiről mindig nagy szeretettel és tisztelettel beszélt –, próbálta  helyettesíteni
az apát, tanította a férfidolgokra. 

Zsolt  nagyon fiatalon  megismerte a kétkezi munkát, és azt, hogy az
életben elsősorban magára számíthat.

Mint mezőőr tisztességgel   végezte a rábízott feladatokat. Mindenkinek
segített  aki hozzá fordult.  Segített a hivatali kollégáknak, a földmérőnek, a
statisztikusnak, a polgárőröknek, a természetvédelmi őrnek. Többször irányí-
totta a  közmunkásokat is.

Szeretett társával Marikával több, mint két évtizedig éltek békességben,
megértésben. Együttlétük alatt sokszor kellett megküzdeniük az emberi irigy-
séggel, rosszindulattal. Marika elmúlt évben bekövetkezett halála megváltoz-
tatta Zsolt életét. Zárkózott ember lévén gyászában is magára maradt, nem
osztotta meg fájdalmát a környezetében élőkkel.  

Mi akik körülötte voltunk nem vettük észre, hogy segítségre lenne szük-
sége. Az egyedüllét, a magába zárt fájdalom lelki és testi egészségét aláásta. 
Talán e földi lét számára már nem hozott örömet, elvágyódott egy másik
világba ahol, – higgyük, hogy így van – Marika várta.

Kedves Zsolt!

Evilági küzdelmeidnek vége szakadt.  Égi hazádban leld meg lelki békédet
és  nyugalmadat! 

Dr. Orbán  László 

Évnyitó zarándoklat
polgármesteri vezetéssel

A településünket is érintő Magyar
Zarándokút június 19-én rendhagyó
„évnyitó” zarándoklattal indult a buda-
pesti Normafától. Idén zászlós zarán-
dokoknak az érintett települések pol-
gármestereit kérték fel, hogy vezessék,
kísérjék a zarándokcsapatot a következő
településig. 
A Bajáról Mohács és Máriagyűd érin-

tésével Pécsre, kerékpáron érkezett zarán-
dokok, 26-án, szombaton Hosszúhetény-
ből gyalogosan folytatták útjukat  Pécs-
váradra. Csörnyei László polgármester a
községháza előtt vette át a zászlót, s a
Vásárúton vezette az addig már majd’ 400
km-t megtett csoportot a pécsváradi várba. 

Képünkön Rumi Imre a zarándoklat
szervezője a hosszúhetényi templomtól
érkezik a községházához.   

A kényszerő lezárás és bontás után végre elkezdődhetett a boltnál lévő híd
felújítása. A munkálatok, mivel  a híd használatában érdekelt üzlet tulajdonosok
anyagilag nem járultak hozzá, teljes egészében önkormányzati forrásból, külső cég
bevonásával önkormányzati beruházásként valósulmeg. Első ütemben a pillérek
megerősítését végezték el.                                                       Fotó: Müller Zsuzsa
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A Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. a rémes időjárási
változások ellenére is állja a sarat, terv szerint haladnak az
üzemeltetési feladatok. Az utolsó időszakos beszámolónk nyil-
vánosságra kerülése óta több nagyobb és még több kisebb felada-
tot végeztünk és végzünk el folyamatosan.

Az iskolában végre befejeződött a támfal felújítása, az évzárót
már ennek igénybevételével tartották meg. Nem volt egyszerű,
hiszen manapság még közepes szakembereket sem lehet időre
találni, a jók, pedig már hónapokra előre le vannak kötve
munkákkal. A támfal nem csak felújításra került, hanem a
megrepedt beton jelentette omlásveszély is megszűnt, valamint
korszerű ülőhelyek lettek lelátószerűen kialakítva. Régi igény az
iskolában, hogy az udvaron legyenek ülőhelyek, melyek az év-
nyitó és záró ünnepségeken főként, de minden szabadtéri ünnepé-
lyen, méltó módon nyújtsanak pihenési lehetőséget a
résztvevőknek.

A folyosón lévő „fénynyílás” már régóta okoz fejfájást az
iskola vezetőségének, hiszen kihívást, kalandot jelent a gyerekek
körében az egy emelet magasságban húzódó betongerendák meg-
mászása. A vezetőség, a településüzemeltetés, valamint a Pécsi
Tankerület bevonásával született meg a konszenzusos megoldás,
hogy balesetvédelmi hálóval védjük meg a gyerekeket attól, hogy
gondatlanságuk, vagy vakmerőségük miatt leessenek és sérülést
szenvedjenek.

Elkezdődött az iskola udvari bejárója melletti területen a
parkoló kialakítása. Első ütemben egy tükör kialakítása valósul
meg, második ütemben kerül sor az alap lerakására és stabi-
lizálására. Erre lesz a felső réteg terítve, apró kaviccsal. A be- és
kihajtó megépítése fogja a végét jelenteni a munkálatoknak. Az új
iskolai tanév – amennyiben jelenléti oktatással kezdődik –
kezdetétől már kulturáltabb körülmények fogják várni a szülőket
és oktatókat.

A központi híd felújítása megakadt kissé az utóbbi időben,
hiszen csak az elbontás után elvégzett próbafúrások során derült
fény arra, hogy a hídfők üregesek, nem alkalmasak megfelelő
terhelésű hídelem biztonságos tartására és a használat közbeni
rezgések elviselésére. A munkálatok csak az ideig szüneteltek,
amíg az új megoldás megszületett a hídfők mögötti megerősítő
zónák létrehozására és a biztonságos statikai szerkezet
kialakítására. Remélhetőleg mostantól terv szerint tudnak haladni
a munkálatok.

Az önkormányzat évekkel ezelőtt nyert egy szabadtéri sport-
park kialakítására pályázatot. Ennek lebonyolítása országosan
központilag történik. Ígéretek szerint ebben az évben jut ide a
kivitelezés. Az önkormányzat által kijelölt régi strand melletti
terület feltöltése, egyengetése kezdődhetett meg, hiszen az iskola
parkolóból kitermelt földet ide hordhatjuk, és teríthetjük el.
Felújításra és bővítésre kerül a területen időközben fellelt vízóra
akna is. Ez azért jelentős, mert a későbbiekben közhasználati
ivókút kialakítása is egyszerűbben kivitelezhető.

Pál Attila ügyvezető

Lakossági kezdeményezésre locsoló kannákat vásárolt az
önkormányzat a temetőbe. A locsoló edényeket a víz-
csapoknál létesített  fém állványokon helyezték el, remélve a
lakosság együttműködését!

Amiről kevés szó esik: a faluban lévő virágosított területek
gondozói áldozatos munkák révén tartják karban a
parkokat. Ültetik, nyírják, gyomtalanítják, öntözik a
frekventált közterületek növényeit, így szolgálva mindannyi-
unk komfort érzetét. Vigyázzunk Kis-Varga Hajnalka, Óbert
Tamás és Orsós Teréz munkájára!

Üzemeltetés, kánikula, kitartás

Elkészült a suli udvarán a tribün, a gyerekek rögtön birtok-
ba is vették. Már most kiderült, hogy nem csak nézőtérnek
vagy közösségi térnek kiváló; tartható itt szabadtéri
foglalkozás, sőt szülői értekezlet is
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Május 30-án mozgalmas napra
ébredtek a hosszúhetényiek.  A gyereknapi
rendezvény mellett a Mecsek – Völgység-
Hegyhát Egyesülettel és a Hosszúhetény
Fejlődéséért Alapítvánnyal közösen önkor-
mányzatunk  turizmusfejlesztési napot
szervezett. 

Fél 10-kor a Kelet-Mecsek Kultúr-
misszió Szolgáltató Szociális Szövetkezet
boltjának ünnepélyes megnyitására , a
Hetényi KézMűhely bemutatkozására
került sor, ahol  dr. Csörnyei László pol-
gármester köszöntötte a vendégeket, majd
dr. Garamváriné Csanálosi Andrea a szö-
vetkezet elnöke mutatta be a szervezet
munkáját és céljait, valamint invitált egy
nagyon ízléses és ízletes termékbemu-ta-
tóra.  A Fő utca 143. alatt található bolt és a
mögötte kialakítandó piactér az összes hivat-
alos engedély beszerzése után nyithat a tur-
isták és a helyben lakó érdeklődők számára.

A megnyitót és kóstolást követően a
szakmai stáb és a meghívott vendégek
átvonultak a tájházhoz, melynek udvarán
Hosszúhetény és a Zengő környék turisz-
tikai fejlesztési lehetőségeiről szólt az
eszmecsere. 

Dr. Hargitai János országgyűlési
képviselő a turizmus gazdasági
jelentőségéről beszélt a megjelenteknek,
nagyívű idegenforgalmi projektek kidolgo-
zását javasolta, melyek megvalósításához
megígérte a segítségét. Beszélt arról is,
hogy hogyan kapcsolódhat Hosszúhetény a
Mohács 500 projekthez ill. a Pécs –Villány
turisztikai tengelyhez. 

Dr. Madár Péter Hosszúhetény és
környékének készülő turisztikai koncep-
ciójáról számolt be. 

Ferling József bemutatta a delenmin-
denjobb (Délen minden jobb!) applikációt,
amely a térségbe érkező turistáknak nyújt
segítséget, de a helyi termelők, szolgál-
tatók megismerését is szolgálja. A
használatát, gyakorlati előnyeit Várnagy
Szabolcs a Ferling kft. munkatársa
ismertette. Az applikáció kidolgozását  egy
nyertes Leader-pályázat tette lehetővé.

Szeledi Katalin Magyarhertelend és
Zádori János Pécsvárad polgármestere is a
meghívottak között volt, mindketten a
térségi összefogás fontosságát emelték ki
hozzászólásukban.

Az országúti és  terep kerékpáros sport
fejlesztési lehetőségeiről Keszericze Zsolt
és Horváth Attila számolt be résztve-
vőknek, melyhez kisebb kerékpár és
sporteszköz kiállítás is párosult.

A tanácskozáson részt vett és felszólalt
Závoczky Szabolcs a Duna Dráva Nemzeti
Park igazgatója, Síkfői Tamás a Baranyai
Iparkamara elnöke és Dunai Péter a
Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Szintén Leader pályázat segítségével
valósult  meg a püspökszentlászlói út
mentén a Kőmorzsoló szobor és a hozzá
kapcsolódó kalandtúra hálózat, amely egy
turisztikai együttműködésnek köszön-
hetően nyolc kelet-mecseki település –
Szászvár, Kárász, Magyaregregy, Hosszú-
hetény, Mecseknádasd, Pécsvárad, Bikal,
Alsómocsolád – összefogásával született
meg. 

A fából készült szobor és a turisztikai
útvonal átadásán Hargitai János gratulált a
létrehozóknak és köszöntötte a megjelen-
teket, majd dr.Finta István a helyi Leader
akciócsoport vezetője méltatta az ötletgaz-
da Császár Levente és a szobor készítője
Baráth Gábor munkáját.

Az avató ünnepséget és a napot a
hosszúhetényi Somkerék zenekar közre-
működése tette még hangulatosabbá. 
Az idegenforgalmat fejleszteni hivatott
közös rendezvény a Tavasz étteremben
ebéddel zárult.

P. J.

Egy nap a helyi turizmusért   
LEADER pályázatból megvalósult avatás és eszmecse
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Tisztelt Emlékező Közösség! 
Kedves Hosszúhetényiek!

Nem ünnepelni jöttünk össze, hanem
emlékezni! Vannak, akik nemzeti gyász-
napnak nevezik ezt a napot, vannak akik az
összetartozás napjának. 

Gyászolni, azt gondolom nem kell,
hiszen gyászolni halottat szoktunk, hála
Istennek azonban a magyarság, a nemzet
él, tehát gyászra nincsen okunk! Az össze-
tartozásról és az összefogásról megem-
lékezni jó, és kell is minden időben, azon-
ban, ha csak ezt tesszük ezen a mai napon,
azt gondolom, nem teljes a megemlékezés.

1920 június 4-én Trianonban ugyanis
egy olyan intézkedést hoztak, ami rengeteg
fájdalmat szült magyarok, és a Kárpát-
medencében élő emberek szívében! Erre,
azt gondolom emlékezni kell! Emlékezni,
de nem keseregni, és nem is dühödten az
öklünket rázni!

Akár az egyén, akár egy nemzet
életében, úgy vélem a fájdalmaknak helye
van, ezekből tanulni lehet, és kell, és fel
kell belőlük állni, olyan értékekbe kapasz-
kodva, melyek stabil, és örök értékek!
Nekünk vannak ilyen értékeink!

Kicsit visszakanyarodnék a trianoni
eseményhez, és megpróbálnám értékelni
azt! Nem vagyok történész, biológia-ké-

mia szakos tanár vagyok. Ezért enged-
tessék meg nekem, hogy bár kicsit furcsa,
de ne történelmi, hanem biológiai szem-
pontból értékeljem Trianont.
Ökológiából tudjuk, hogy ha egy élőhelyet
mesterségesen feldarabolunk, ráadásul
úgy, hogy az egyes területeken a fajok
magukra maradnak, és kapcsolataik a töb-
biekkel lecsökkennek, azzal ezt a területet
halálra ítéltük.

Ez történt Trianonban, ez történt a Kár-
pát-medencével, és ez nem csak a magyar-
ságot sújtotta, ez minden népet sújt itt
ebben a természetföldrajzi egységben, még
akkor is, ha az első pillanatban ők ezt
nyereségnek élték meg. 

Egy másik ökológiai fogalommal is
előhozakodnék, ez a diverzitás. 
Egy élőhely, és életközösség stabiliását,
életképességét, termékenységét az határoz-
za meg, hogy hányféle faj él együtt az
adott területen, és azok hányféle kapcsolat-
tal kapcsolódnak egymáshoz. Minél gaz-
dagabb a fajszám, a kapcsolatok száma,
annál stabilabb, termékenyebb az adott
terület. Ez társadalmi szinten is igaz.

Ahol megvalósul a nemzetek, és nem-
zetiségek békés együttélése, ott testi és
lelki, kulturális és gazdasági felemelkedés
van. Csodálatos példákat láthatunk erre itt
a Kárpát-medencében, akár itt Bara-

nyában, akár Erdélyben.
Erdély évszázadok óta többnemze-

tiségű, magyarok, cigányok, románok, és
szászok éltek évszázadokon keresztül
többé kevésbé békésen egymás mellett, és
hoztak létre egy gyönyörűen gazdag
kultúrát, mert egymást gazdagították.

Ennek a gazdagságnak persze ára van!
Tudni kell együtt élni!

Úgy ahogy az egyes emberek esetében,
a népeknél is igaz, hogy tökéletes és hibát-
lan nincsen, tehát el kell viselnünk egy-
mást, sőt, az igazán jó az lenne, ha segíteni
tudnánk egymásnak hibáink leküzdésében!

Tegyük ezt jószándékú humorral és
vidámsággal, azt gondolom képesek va-
gyunk rá!

Most, hogy a Trianonban meghúzott
határok szép lassan eltűnnek, hiszen kiala-
kulóban van egy európai egység, óriási
veszély, hogy a határok a lelkekben kez-
denek újra kialakulni. 

A természetben megfigyelhető az el-
sivatagosodás. Sokkal nagyobb veszély,
hogy a lelkek, és a kultúra is kezd elsi-
vatagosodni. Minden egybemosódik, ezál-
tal minden elszegényedik. Ez ellen csak
úgy tudjuk felvenni a harcot, ha a saját
értékeinket megőrizzük, de megbecsüljük
egymás értékeit is. 

Befejezésül egy olyan népre szeretném
a figyelmünket ráfordítani, akik bár nem itt
a Kárpát-medencében élnek, de régóta jó
viszonyt ápolunk egymással, és történel-
münkben is sok a hasonlóság, a közös
pont.

Jelenleg egy híres lengyel író Sien-
kiewicz Özönvíz című regényét olvasom.
A regény egy olyan történelmi pillanatát
ábrázolja a lengyelségnek, amikor egy-
szerre több oldalról éri támadás a nem-
zetet, és ennek, illetve a belső széthúzás-
nak köszönhetően az ország szinte teljes
egészében a Svédek kezébe kerül. Hasonló
helyzeteket, mi is megéltünk.

Mi segítette ki a lengyeleket ebből
helyzetből?

A svédek elkövettek egy hibát. Megtá-
madták a Czestochowa melletti Mária
kegyhelyet a lengyelek ősi szentélyét.

Mintha áram ütötte volna meg, úgy
riadt föl az egész lengyelség. Legféltettebb
kincsük, Máriához, és az Istenhez való
kapcsolatuk került veszélybe. Ez mindent
eldöntött, megszületett az összefogás és a
támadóknak takarodniuk kellett. A lengyel
nép ma is példaértékű az Istenhez, az isteni
igazsághoz való ragaszkodásában, igaz
Európa nagy része kineveti, vagy akár meg
is veti őket. 

Mi ne tartozzunk ezek közé, azok
közé, akik az elsivatagosodást szolgálják. 

Kapaszkodjunk mi is az örök isteni
értékekbe, és egymásba! 

Fotó: Gulyás T.

Tr ianonra  emlékez tünk

Június 4-én hagyományosan,  harangzúgást követően emlékeztünk a 101 éve
történt  nemzeti sorsromboló eseményre és tisztelegtünk a Nemzeti Összetartozás
Napja előtt. Dr. Csörnyei László polgármester köszöntő szavai, Füzi Gyula erdélyi
népdalcsokra és Keserű Árpád trombitajátéka után Jánosi László településünk
lakója, a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára mondott
beszédet. (ld: lent) 

Ezt követően Nyisztor Miklós, Nyisztor Zsolt és Jánosi László egy keresztény
népéneket, Füzi Gyula pedig egy erdélyi műdalt adott elő. Az Önkormányzat, a
Bányász Baráti Kör, a Polgárőrség és a hosszúhetényi Vácz Jenő Cserkészcsapat
koszorút helyezett el az emlékkeresztnél. Az ünnepség a Szózat és a Székely him-
nusz hangjaival zárult.
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Május utolsó vasárnapján a focipályán a
hancúrozó gyereksereg vidámságát többek
között az okozta, hogy a járványügyi kor-
látozások enyhítése következtében a tavasz
utolsó napját együtt, a szabad levegőn  töl-
thették el. A gyereknap idén a vírushelyzet
miatt nem a szokásos keretek között volt
megszervezve, többek között a közös
palacsinta evés elmaradt, ráadásul az
esemény kezdetén az eső is lógatta a lábát
a sportpálya felett. Mindezek ellenére,
véleményem szerint, a programok jól sike-
rültek, legnagyobb népszerűségnek a Hosz-
szúhetnyi Turista Egyesület (HOTE) által
szervezett Tour de Hosszúhetény nevű
kerékpártúra örvendett Takács Ferenc
vezetésével. A gyerekek több állomáson is
megmérethették tudásukat, és az útravaló
elemózsiát is szívesen elfogyasztották.
Ezen kívül számos érdekesség várta a
gyerekeket. Mi a hosszúhetényi Vácz Jenő
cserkészcsapat cserkészei több állomáson

is játszottunk a kisebbekkel és nagyob-
bakkal. A nagyobbak rekesz-és falmászá-
son vehettek részt, a kisebbeket pedig egy
kevésbé veszélyes kötélpályán vártuk. Volt
még egészségügyi bemutató, sárkánypapír
repülő és népi játék készítés és íjászat is. A
fiúk az érdeklődési körüknek megfelelően
egy tűzoltó autót is részletesebben szem-
ügyre vehettek. A délután folyamán egy
izgalmas előadást is meghallgathattunk,
ami több népmeséből állt, a legapróbbak
pedig kihelyezett fajátékokon tehették
próbára ügyességüket. A cserkészlányok
jóvoltából volt sorverseny és kötélhúzó
verseny, és a lelkes jelentkezők csillámte-
toválást is kaphattak. Az eseményt
cserkészjátékokkal zártuk le, majd szerve-
zőként a pakolást követően a jó munka
utáni fáradtsággal tértünk haza.

Jánosi Kincső Fotó: Nyisztor Álmos

A 682. számú Vácz Jenő cserkészcsapat
zászlószentelése

A zászlószentelés nekünk, cserkészeknek egy olyan ünnepséget jelentett május
utolsó vasárnapján, ami a csapatunk egységét is szimbolizálja. Hosszúhetény
cserkészcsapata, ami a 682-es számot és Vácz Jenő atya nevét kapta, novemberben
alakult meg 3 rajjal, 8 őrssel és 89 fővel. A zászló megáldásával kapcsolatos szertartás
a szentmise keretein belül valósult meg, melyen Antal Géza apát úr szentelte fel a
lobogót.  A mise után agapéval ünnepeltük meg ezt az eseményt, ahova a résztvevők
is bekapcsolódhattak. A napunk ez után azonban még nem ért véget, ugyanis a foci
pályánál szervezett gyereknapon is aktív segítséget vállaltunk. Ezen a napon a csapat
tagjai a zászlón kívül még egy közös szimbólummal is gazdagodtak, hiszen megkap-
tuk az egységes csapatpólónkat, amin a falunkat körülvevő hegyeken kívül egy
cserkészliliom, a Göncölszekér és a sarkcsillag láthatók. A sarkcsillag a Zengő felett
helyezkedik el szimbolikusan az ég felé, Isten felé mutat, jelezve ezzel azt, hogy az Ő
útját kövessük cserkész életünkben is.

Jánosi Zengő és Kincső 

Gyereknap cserkészekkel
Idén is  raj tol t  a  Tour de Hosszúhetény
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Cigarettával és energiaitallal a
kezében érkezik. Azt mondja, ez kell az
induláshoz. Ismerős mondatok, ismerős
mozdulatok… Különös hasonlóság Az
igazság csapdájában (Koóskönyv, 2021)
című könyv főszereplőjével. 

Biró Gabriellával a könyv ifjú hetényi
szerzőjével beszélgettünk.

– Mondanál magadról pár szót?
– Hosszúhetényben lakom, 22 éves
vagyok. Itt jártam általános iskolába, majd
Komlón a Nagy László Gimnáziumban
érettségiztem. Utána a pécsi Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola
turisztikai szervező és értékesítő szakán
végeztem. Nagy álmom volt, hogy egyszer
megjelenik egyik történetem könyv formájában. 
Ez most valóra vált.

– Mikor kezdtél el írni?
– Nagyjából hetedikes lehettem, szóval olyan tizenhárom éves
koromban. Akkoriban még interneten sem publikáltam, csak a
barátaim olvasták azt a történetet. Az volt az első, amit befe-
jeztem, Az igazság csapdájában pedig a második.
– Honnan erednek az ötleteid?
– Bárhonnan és mindenhonnan. Zenék, filmek, emberek…
Bárhonnan jöhet egy ötlet, általában egy jelenet pörög le előttem,
és vagy tovább szövöm, vagy nem. Az igazság csapdájában ötlete
például egy zene hallgatása közben ugrott be. Annyira szerettem
volna már írni, hogy éjjel-nappal azt hallgattam, hogy tovább tud-
jam gondolni a történetet. 

– Vannak jegyzeteid, készítesz feljegyzéseket, vagy zsigerből
megy az írás?
– Ezt a könyvet jegyzetek nélkül írtam meg, ami miatt nagyon
sokszor utáltam magam. Szégyen vagy nem, volt olyan, hogy
nem emlékeztem, milyen is a főszereplő külseje, vagy apróbb dol-
gokat elfelejtettem, amik egy ponton fontossá váltak. Olyankor
történt az, hogy elővettem az összes füzetet, amibe írtam a
történetet, és elkezdtem olvasni, hogy megtudjam, amire szük-
ségem volt. Szóval most már készítek feljegyzéseket, ha esetleg
később szükségem lesz rájuk, akkor ne olvassam át az egész
történetet egy mondatért. 

– Mennyi ideig tartott ennek a könyvnek a megírása?
– Mikor elkezdtem írni, még iskolás voltam, azt hiszem, 
akkor kezdtem el a középiskolát. Emlékszem, jöttem haza, mikor
a buszon jutott eszembe a történet eleje. Annyira megtetszett a
hangulat, amit elképzeltem, hogy végig ez járt a fejemben.
Napokig. Aztán tovább gondoltam, hogy mit is lehetne kihozni
belőle. Ez nagyjából egy hónapig tartott, utána kezdtem el
ténylegesen írni, ami egész sok idő volt. Másfél évig dolgoztam
rajta kisebb-nagyobb szünetekkel. Utána pedig még be is kellett
gépelnem, mert füzetbe írok, sokkal jobban át tudom gondolni a
dolgokat úgy. 

– A cím izgalmasan hangzik, kicsit krimis, mégsem az. Pon-
tosan mi is a műfaja?
– Igen, a cím. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, amibe már
belevontam a legjobb barátomat is, mert egyszerűen nem találtam
semmit, ami jó lenne. Végül ő találta ki a címet. A műfaját pedig
elég nehéz lenne meghatározni. Talán, ha lenne valami olyasmi,
hogy “romantikusan ifjúsági egy csepp krimivel”, akkor az írná le

teljesen szerintem. De így inkább csak
romantikusnak mondom, az a hangsúlyosabb
szál benne. 
–     Szerinted mi az erőssége a könyvednek?
–     Nagyon sokat olvasok interneten, és nem
titok, hogy eleinte Az igazság csapdájában is
ott volt elérhető. Azok, akik akkor olvasták,
úgy gondolták, az egyik erőssége a történet-
nek a karakterek embersége, hogy egyáltalán
nem tökéletesek, bárki lehetne az ő helyük-
ben. Én is így érzem, hogy talán ez lett a
legnagyobb erőssége. Mindenképpen olyan
karaktereket és történetet akartam alkotni,
amibe bárki beleképzelheti magát, ha
szeretné. Az pedig, hogy a visszajelzések
alapján sikerült, csak örömmel tölt el.

– Kinek ajánlanád a könyvet?
– Bárkinek, de leginkább a fiataloknak, azoknak, akik kicsit
olyanok, mint Sam, kicsit elveszettek, csak sodródnak az életben.
Azoknak, akik most nagyon szerelmesek vagy éppen csalódtak
valakiben. Azoknak, akik csak egy kis kikapcsolódásra vágynak
egy nyári délutánon. Vagy azoknak, akiknek télen hiányzik a
meleg. Szóval tényleg bárkinek, aki nyitott egy picit másra.

– Más témákban is gondolkodsz még? Mik a terveid?
– Igen, egy ideje gondolkodom két történeten is, még nem
tudom, melyik lesz a befutó, de kiderül. Semmiképp nem akarom
feladni, a cél az, hogy nagyobb kiadók is felfigyeljenek rám. 

– Vannak szerzők, akiket szívesen olvasol?
– Nagyon sok könyvet szeretek, de ha írókról beszélünk, akkor
Sarah J. Maas könyveit imádom, ahogy Kristin Cashor-ért is
odavagyok. Az utóbbi írónő Garabonc című könyve volt az első,
amit a kezembe fogtam önszántamból. Nagy hatással volt rám,
szerencsére pozitív értelemben, így azután faltam a könyveket,
később pedig én is megpróbáltam írogatni.

– Mit jelent számodra az írás?
– Azt szokták mondani, hogy egy olvasó ezer életet is
megélhet, mielőtt meghal. Viszont, aki nem olvas, az csak egyet.
Nekem a könyvek mindig is menedékek voltak. Mikor nem tet-
szett a valóság, felcsaptam egy könyvet, és máris máshol voltam.
Utána kezdtem elgondolkodni azon, hogy miért ne teremtsek én
is menedéket valakinek? Lehet, hogy pont az a történet lesz az,
amiből erőt merít, vagy csak kikapcsolódik, kiszakad a hétköz-
napi mókuskerékből. Az írás nekem egy menedék, de közben egy
segítségnyújtás mások felé. Legalábbis remélem, hogy eléri a
célját a történet.

– A könyvpiac telített. Szerinted van létjogosultsága a
könyvnek?
– Szerintem minden könyvnek van létjogosultsága, mert min-
den könyv egy más történetet mesél el, más stílusban, más mon-
danivalóval. Szóval úgy gondolom, teljes mértékben van létjogo-
sultsága. 

– Mit üzensz azoknak, akik még nem olvasták a könyvedet?
– Azt, hogy legyenek nyitottak, és csak reménykedni tudok
abban, hogy ha egyszer a kezükbe veszik a könyvet, akkor az
olvasás után valamit visznek magukkal Sam kalandjából. 
Abban az esetben jól sikerült a történet. 

– Sok sikert a további írásaidhoz!            Sebestyén Zsuzsan-

Az igazság csapdájában
Könyve je lent  meg Biró Gabinak
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Radics Csaba 7.a osztályos tanulónk 2020 novemberében
érkezett hozzánk a Véméndi Általános Iskolából. Csabát szeretet-
tel fogadta az osztály, azonnal befogadták. Gyorsan
beilleszkedett, fontos tagja lett a közösségnek. 

Hamar kiderült, hogy Csaba egy örökletes betegségben, az
úgynevezett Charcot-Marie-Tooth (CMT) szindrómában
szenved. Ez egy több ideget érintő perifériás idegkárosodás, amely-
nek következtében nem megfelelő az idegrendszer és az egyes
testtájak közti kommunikáció. Általában az alsó végtagot érinti
először, és így terjed felfelé. Ez azt jelenti, hogy az alsó végtag,
idegelvesztése, esetleges teljes bénulása után terjed a kezekre, és
ugyanazt a funkciót támadja meg. Gyengeséggel, zsibbadással,
egyensúlyhiányos problémákkal jár. Sajnos a betegség még nem
gyógyítható, ezért az orvostudomány jelen állása szerint csak
lassítani lehet ezt a romlást. Ezért van szükség különböző
kezelésekre, terápiákra, melyeknek jó része sajnos államilag nem
finanszírozott. 

Mikor ez világossá vált számunkra, akkor létrehoztunk a
Hosszúhetényi Önkormányzat támogatásával egy munkacsopor-
tot, hogy felmérjük a lehetőségeinket és erőforrásainkat Csaba és
családja támogatására, illetve hogy feltérképezzük, hogy mire
lenne neki és családjának szüksége, mivel édesanyja, aki egyedül
neveli őt, szintén érintett a betegségben. 
Végül sikerült egy átfogó tervet kidolgozni, és a különböző
területekhez és akciókhoz hozzárendelni a felelősöket és
segítőket. Egy számunkra eddig elképzelhetetlen, példamutató
társadalmi összefogás bontakozott ki Csabi ügyében, melynek
minden szereplője példát mutatott emberségből. 

Csabi a Borsóház fejlesztőházba jár heti 2 alkalommal. A
Borsóház Alapítvány egy nemzetközi intenzív mozgásterápiás
központ, ahol olyan betegek rehabilitációjával foglalkoznak, akik
genetikai, születési rendellenességből, vagy balesetből eredő ideg-
rendszeri problémával küzdenek. Az egyik leghatékonyabb mód-
szerük a Therasuit ruha. Ennél a kezelésnél a beteg  izom-
feszülését egy különleges ruha támogatja. Lényege, hogy
speciálisan a betegre tervezve befolyásolja az izmok működését,
segíti a helyes pozíció fenntartását. 
Ez a kezelés nagyon nagy költséggel jár. A terápia finan-
szírozására a Hosszúhetényi Önkormányzat egy számlát nyitott,
melyre a lakosok utalhatják adományaikat. Az önkormányzat a
szállításban is segít, hiszen Csabi egyedül nem tudna eljutni a
Borsóházba. 

A 3H-TV egy kisfilmet forgatott Csabiról, az iskolában és a
Borsóházban folyó munkáról. A film a közösségi médiában is
megjelent, azzal a céllal, hogy minél több adomány gyűljön össze
a kisfiú részére a számlán. 
Mivel a betegség a mozgatóidegek érintettsége miatt diszgráfiá-
val is jár, Csabinak szüksége lenne arra, hogy a kézírás helyett
megtanulja a tízujjas gépelést. A gépíró tanfolyam költségét a
Hosszúhetény Általános Iskola dolgozói adták össze, már csak az
időpontegyeztetés van hátra.

Iskolánk 7.a osztályos tanulói, Csabi osztálytársai, nagyon
szerettek volna segíteni, és az az ötletük támadt, hogy sütit süt-
nek, valamint limonádét készítenek, azt eladják, és a bevételből
támogatják osztálytársukat. Az eseményre az utolsó tanítási
napon került sor Gulyás Tamás osztályfőnök és Folkmann Judit
magyartanár támogatásával, és végül hatalmas sikert aratott a
váratlan iskolai büfé. Lelkes, nagylelkű, összetartó közösség
lévén a nap végére szép összeg gyűlt össze. Hálásan köszönjük a
7.a osztályos tanulók, illetve az ő szüleik hozzájárulását, valamint
iskolánk összes kollégájának és tanulójának, illetve szüleiknek az
adakozását. 

Dr. Tóth Adrienn gyermekorvos és Baranyai Éva védőnő
segítettek az egészségügyi háttérmunkában, Katona Dorina isko-

lai szociális segítő munkatárs pedig a kapcsolat felvételében a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Non-
profit Kft-vel. Ők segítettek abban, hogy milyen pályázati
lehetőségek állnak Csaba családjának a rendelkezésére, illetve
támogatást nyújtottak a jövő tanévben esedékes továbbtanulással
kapcsolatban. 

Bekapcsolódott a család támogatásába a Hosszúhetényi
Családsegítő Szolgálat munkatársa, Papp István is, hiszen a prob-
léma nem kizárólag a gyermeket, hanem az egész családot érinti. 

Segítséget kaptunk a hosszúhetényi boltosoktól,
kereskedőktől, akik megengedték, hogy adománygyűjtő üvegeket
helyezzünk ki, és gyűjtést szervezzünk náluk is. 

A hosszúhetényi kisvállalkozók is kivették részüket a támo-
gatásból, hiszen Dömös Károly, Straub Zsófia, Kacsándi Márta és
a Habcsók Desszertműhely a maguk egyéni akciójával külön
segítették a Csabi köré szerveződő akció sikerét. 

Természetesen tudjuk, hogy a számlán szereplő összeg arról
árulkodik, hogy az egész falu, sok nagylelkű ember adakozott,
akiket nem tudunk most név szerint említeni, de Csabi és család-
ja nevében köszönjük nekik is, és a fent említett összes támo-
gatónak a segítséget. Számlaszám:  50431135-10002883

A jövőbeli terveket illetően pedig örömmel újságolhatjuk,
hogy bár Csabira a közeljövőben több komoly műtét is vár, mégis
a továbbtanulást tervezi, és nemrégiben Budapesten járt a
Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
ságnál, ezzel esélyt kapva a továbbtanulásra a Mozgásjavító
Általános Iskola és EGYMI Középiskolába.

Bári-Szilárd Liliána, Folkmann Judit

Az összefogás ereje  
Osztálytársak, tanárok, vállalkozók, szociális és egészségügyi dolgozók mozdultak a felhívásra

Terápiás kezelés a Borsóházban Kordé Bence gyógytornàsz
segítségével.                                              
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Aranymise
Június 13-án, vasárnap kilenc településről gyűltünk össze

hívők, cserkészek, huszárok Pécsváradon a 11-es órás szent-
misén, hogy megünnepeljük Antal Géza apát úr pappá szen-
telésének 50 éves évfordulóját.

Prédikációjában Géza atya tanúságot tett Isten gondviselő
szeretetéről, mely egész életútját átszőtte. Felidézte életének
azokat a történéseit, melyekben megtapasztalta Isten jelenlétét,
felismerte szándékát. Hálát adott édesanyjáért, aki miután
megszülte őt, gyalogosan zarándokolt el Máriagyűdre, hogy a
Szűzanyának és a Jóistennek ajánlja őt. Hálát adott a családjáért
melyben nevelkedett, ahol szülei jóra vezető tettei révén élővé
vált a szeretet. Így bontakozhatott Géza atya szívében Isten terve,
és tudott igent mondani az Ő hívő szavára, hogy egy életen
keresztül Neki éljen. 

Géza atya 23 éve szolgálja csendesen, alázatosan Pécsvárad,
Hosszúhetény és a környező települések lakosait. Isten teremtő
munkájába bekapcsolódva szolgáltatja ki a szentségeket, segítve
bennünket közelebb kerülni Hozzá. 

Adja meg a Jóisten, hogy példáján keresztül minél többen
felismerjük Isten szándékát életünkben, és merjük azt bizalommal
az Ő gondviselésére bízni!

Lieberné Éliás Ágnes

Nem éltem még e föld színén: Te értem   megszülettél.
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél;
még meg sem formált szent kezed, 
már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.”

(Gerhardt Pál, Református énekeskönyv, 329. dicséret)

Szentelése ötvenedik évfordulója kapcsán beszélgettünk
isteni jelenlétről, csodáról, helytállásról, családról Antal Géza
pécsváradi apáttal.

– Apát úr, miként emlékszik vissza a szentelés napjára?

– Ötven éve 10 órakor kezdődött a szentelési mise. Cserháti
püspök úr, a pécsi egyházmegye megyéspüspöke szentelt föl.
Ekkor én voltam az ország legfiatalabb papja, még nem voltam
huszonhárom éves. Külön pápai engedéllyel szentelhetett csak
föl. A szentelési mise után a püspök úr a szüleimmel és a hat
testvéremmel együtt fogadott a püspökségen. Itt azt találtam mon-
dani a püspök úrnak: tudom, hogy eddig is imádkozott értem és a
többi kispapért is, de ezentúl azért is imádkozzon, hogy a mai
napért mind a ketten jutalmat kapjunk a Jóistentől, ne büntetést…
A következő héten Győrbe már, mint pap mentem a társaim közé,
hogy részt vegyek az ő szentelésükön.

– Mikor érett meg a gondolat, hogy a papi hivatás az Ön útja?

– Az életem kezdetétől fogva biztos voltam abban, hogy ez az
utam. A családi hagyomány megőrizte, hogy mikor mondtam
először: pap leszek. Három éves voltam. De azt biztosan mond-
hatom, hogy én már a születésem előtt megtapasztaltam az isteni
segítséget. A teljes történetet pedig édesanyám a szentelésem után
mesélte el. Amikor várta az érkezésemet, a hatodik hónapban
nagyon rosszul lett. 73 évvel ezelőtt nem tudták megállapítani, mi
lehetett a baj. Aztán a görcsök elmúltak, a rosszullét eltűnt, s rá
három hónapra megszülettem pontosabban megszülettünk. Én és
a halott ikertestvérem. Ekkor jöttek rá az orvosok, hogy az éde-
sanyám rosszullétének oka az ikertestvérem halála volt. Amikor
édesanyám indult volna haza a kórházból, az orvos megállította,
és azt mondta neki, hogy az első útja ne haza, hanem a templom-
ba vezessen, s adjon hálát a Jóistennek, hogy életben vagyunk,
mert semmiféle emberi magyarázat nincs arra, hogy az alatt a
három hónap alatt nem történt semmi baj. Ezután édesanyám
elzarándokolt Máriagyűdre, és az életemet a Jóistennek és a
Szűzanyának ajánlotta. Biztos vagyok benne, hogy ezért mond-
tam én hároméves koromban már, hogy pap leszek, és ezért nem
is mondtam mást sohasem. Azt gondolom, hogy ez külön isteni
kegyelem. A Jóisten meghívott, és azt mondta, hogy itt az én
utam. 

Egy h á z i  h í r e k

A kereszt
(Egy hajnali kerékpározó gondolatai 

az erzsébeti útmenti árokba dőlt keresztet látva)

Hogy is várhatnánk el Tőle, hogy segítsen rajtunk. Hiszen mi
sem segítünk Neki.
Úgy tűnik el, ahogy majd mi eltűnünk.
Ami nem sikerült a tatár hordáknak, a török inváziónak,
Sztálinnak, Rákosinak, Kádárnak, azt könnyen bevégzi a jólét,
a motiváció teljes hiánya, a közöny és a  "fejlett" társadalmak
liberális úthengere...
Az átszegezett görcsbe rándult kéz utolsó üzenete a nyár egyik
legszebb napján, közel a napfordulóhoz.

Július 1-től az előre kijelölt 
plébániai hivatali fogadóóra megszűnik. 
Ügyintézés egész héten, telefonon előre

egyeztetett időpontban.
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– A család hogyan tudta ezen az úton támogatni?

– A szüleim semmi különöset nem csináltak, de azt nagyon jól,
sok-sok szeretettel tették. Szerettek bennünket. A szeretetre taní-
tottak bennünket. Példát mutattak. A szüleim is komolyan vették
azt, hogy keresztények és vallásosak, és a példájukkal neveltek
bennünket. Bennünket nem elküldtek a templomba, minket
vezettek oda. Mikor tanyán laktunk, ahonnan 3-4 kilométerre volt
a falu, a templom, néha nagyon kemény körülmények között tet-
tük meg az utat. Egészen pontosan ott, ahol éltünk, még templom
se volt, csak iskola. Az iskola egyik kis terme volt a kápolna. Az
életünk része volt a szentmise, nem felmerülő lehetőség. 

– Az isteni jelenlét az élet szerves része, folyamatos jelenlét,
vagy tetten ért pillanatok?

– Egyszer megkértek arra, hogy a kispapoknak mondjam el:
miért és hogyan lettem pap. Ahogy ezen gondolkodtam, kiraj-
zolódtak azok az események, amikor a Jóisten közvetlenül is
beleavatkozott az életembe, csodákat tett, irányított. Az adott pil-
lanatban persze nem mindig éreztem, de visszatekintve
egyértelműen láthatóak ezek az események. Sokszor nagyon
komoly isteni útmutatást, bíztatást kaptam. 

Említettem az előbb, hogy tanyán laktunk egy időben. Egyik
nap egyedül voltam otthon. Már önmagában ez is különleges
dolog: hogy lehet az, hogy egyedül voltam otthon? Hét gyerek,
két felnőtt…és egyedül vagyok otthon, a tanyán. Úgy tizenkét

éves lehettem. Délután 1-2 óra tájban elkezdett sötétedni az ég.
Elkezdtem az állatokat behajtani a helyükre. A disznók kivételé-
vel minden állat szabadon volt. A pulykák, a nyulak, a tyúkok, a
kacsák... Mindegyiknek megvolt a maga külön helye. A tyúkok
meg a pulykák az akácosban voltak, a nyulak a szokásos fa alatt
tanyáztak. Behajtottam az állatokat az istállóba, de a kedvenc
nyulamat sehol nem találtam. Mikor a többiek biztonságban
voltak, akkor mentem tovább keresni a nyulat. Hol lehet? Végig
jártam az egész tanyát, a vihar meg igencsak közeledett, már
dörgött, villámlott. 
Kétségbeesésemben azt hiszem, még sírtam is. Ekkor bementem
a szobába, ott volt a falon a kereszt, letérdeltem és imádkoztam.
Nem kérő imádság volt, hanem bizonyosság volt bennem, hogy
én most bemegyek, imádkozom, és utána meg fogom találni a
nyulamat. Imádkoztam, kimentem a ház mögé a meggyfa alá,
ahol nyulak szoktak tanyázni, ahol aznap már háromszor jártam.
S így is lett, ott volt a nyulam, akit megfogtam, s beraktam a biz-
tonságos istállóba. Amikor pedig az összes állat védett helyre
került, leszakadt az ég. Akkora vihart még azóta sem láttam. 

Ezután eltelt negyven év. Cserkésztáborban voltunk
gyerekekkel, és történt valami, ami összefügg ezzel az esettel.
Abban az évben hiányos fölszereléssel érkeztünk a táborba, nem
vittünk kaszát. Persze nem estünk kétségbe. Letapostuk a terepet
a röplabdapályának. Játék után jön a vacsoraidő. Ekkor vettük
észre, hogy a napos tiszt nyakából a nagy játékban valahogy
leszakadt a zöld madzag a síppal. Csatárláncba álltunk, végig-
mentünk kétszer a pályán, de nem találtuk meg. A tábortűznél
elmeséltem a gyerekeknek ezt az esetet, a tanyán hogyan találtam
meg a nyulamat. Mondom, talán érdemes lenne imádkozni, nem
csak abban bízni, hogy szerencsénk lesz. Én nem kérdeztem aztán
másnap, hogy imádkoztak-e vagy sem. Én imádkoztam. Reggel,
amikor már eléggé kivilágosodott, újra keresni kezdtük a sípot. A
gyerekek mögött mentem négy-öt méterrel. Aztán lehajoltam és
fölemeltem a sípot. Én voltam a legjobban megdöbbenve. 
Ez a két eset ráirányította a figyelmemet arra, hogy lássam, isteni
segítséget kaptam.

Az isteni közbeavatkozásról rengeteget tudnék mesélni még.
1978-ban kerültem Tolnára. Nem voltam ott még talán három
napja sem. Jön egy asszony lányával, és mondják, hogy beteg-
ágyhoz kellene menni. Az asszony férje halálos beteg, három
napja eszméletlen volt már. Azonnal indultam, hogy betegek
szentségével ellássam. Amikor beléptem a beteg szobájába, a
három napja eszméletlen ember fölnézett, és azt mondta: de
örülök Tisztelendő Úr, hogy eljött!
Rajtam az égvilágon semmi olyan jel nem volt, amiből tudhatta
volna, hogy ki vagyok. Civilben voltam, soha nem találkoztunk.
A férfi megáldozott, megkapta a betegek szentségét, majd
elmentem haza. Egy óra sem telt bele, s jött az asszony meg a
lánya a temetést intézni. Kérdeztem az asszonyt, hát tudott-e még
beszélni a férjével. Ekkor tudtam meg, hogy amikor kiléptem az
ajtón, a férfi lecsukta a szemét és negyedóra múlva meghalt. 
Nekem erre nincs más magyarázatom, csak az, hogy a Jóisten az
utolsó pillanatban megadta ennek az embernek a lehetőséget a
bűnbánatra. Betuszkolta a mennyországba. 

A gyerekekhez kapcsolódik még több fontos történet is. Az
egyik hittanórán nyolcadikosokkal foglalkoztam. Mondhatnám,
összezördültem. Igazából, én voltam csak hangos, ők nem. Nem
tanultak, rendetlenkedtek, kiborultam, és elkezdtem szidni őket.
Azt találtam mondani, hogy hagyjuk abba az egészet, veletek nem
érdemes foglalkozni, mert nem vagytok hajlandóak rendesen
viselkedni, rendesen tanulni. Hagyjuk abba, nincs értelme! 
A döbbent csöndben, az egyik kislány csak úgy maga elé,
kimérten, de keményen elkezdte mondani: a magvető, akkor is
vet, amikor tudja, hogy nem minden mag fog kikelni. Elszégyell-
tem magam, és többet soha nem mondtam azt, hogy nem
érdemes.

Pelcz Kata
Az aranymisén készült fotó:  Brand Petra 

Az első szentmise előtt. Géza atya a kép jobb oldalán

Az Antal család. Géza atya a felső sorban édesapja mellett
áll. Húga, Kornélia így emlékezett vissza a gyerekkorukra:
“Gyakran láttuk imádkozni a szobában, a feszület előtt. A
bátyám a többiek csíntevéseit, helytelen cselekedeteit is mindig
magára vállalta. Ha valami rossz dolog történt, ő ment a
szüleinkhez, és mások helyett is a bocsánatukat kérte. A loja-
litás ma is jellemző rá; kiáll az embertársaiért, munkatársaiért,
még akkor is, ha nem ért velük mindig egyet.”
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OVIS HÍREK
Egész nyáron lesz ügyelet

Másfél hónap rendkívüli szünet után
április 19-én újra visszatért az élet az
óvodába. A járványügyi szabályok be-
tartásával az óvodai ünnepek, programok
továbbra is zárt körben és csoporton belül
valósultak meg. 

Anyák napja alkalmából videóra vették
fel a dolgozók a kis műsort és meg-
osztották a szülők számára, így köszöntöt-
ték a gyermekek az édesanyákat és nagy-
mamákat. A csoportok programjai között
szerepelt a Madarak és fák napja, pünkös-
dölés és gyermeknap is. 

Az idei nevelési évben is az évzárók
elmaradtak, csak az iskolába menő gyer-
mekek búcsúztatását szerveztük meg.

Az óvodai beiratkozás az idei évben is
online történt. Az új szülők és gyermekeik
számára betekintést szerveztünk,  napokra
és időpontokra beosztva. 

Egész nyáron az óvoda felügyeletet
biztosít, nem lesz nyári bezárás.   

Cz.L.E.

Jánosi Kincső iskolánk volt tanulója, a
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimná-
ziumának  végzős diákja első helyezést ért
el az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) magyar irodalomból.
Az idén tavasszal érettségiző fiatalt gim-
náziumi tanára dr. Csekőné Kádas Klára
segítette a felkészülésben. Kincső az
Eötvös Lóránt Tudományegyetemre
készül, magyar-német szakos tanár
szeretne lenni. Gratulálunk mi is,  büszkék
vagyunk egykori diákunkra, akinek ezúton
is sikeres, boldog egyetemi  éveket kívá-
nunk!

Fotó: Bergics Balázs

A Napocska csoport június 9-én búcsúzott az iskolába menő 5 nagyfiútól, zárt
körben. Az óvodából összesen 30 kisgyermek kezdi meg szeptemberben az iskolát,
ebből 27 a helyi általános iskolába fog járni. A csoportból családias és meghitt
légkörben  búcsúztunk és Cecil nénitől is, mivel kisbabát vár, szeptembertől már
nem lesz a Napocska csoport óvó nénije.                     Fotó: Szőke-Molnár Mária

Sulizsák
Iskolánk csatlakozott az országszerte

egyre népszerűbb Sulizsák – Göncölj a
földért programhoz. Az intézmény tanulói,
dolgozói behozhatták az otthon és kör-
nyezetükben már nem használt ruhákat,
kiegészítőket, cipőket.

A program elsődleges célja a környezet-
védelem, a fenntarthatóság. A textilipar
egyike a legkörnyezetszennyezőbb ipará-
gaknak a világon, nem beszélve az álta-
lános túlfogyasztásról, felhalmozásról. A
program segítségével példát mutathatunk
egymásnak, a gyermekeknek, és esélyt
adhatunk arra, hogy a már nem tetsző,
kinőtt ruhadarabok újra gazdára találjanak,
vagy más módon újra felhasználhatók
legyenek. A tanulóink és tanáraik aktívan
részt vettek a gyűjtésben, melynek ered-
ményeként több mint 1,5 tonna ruha gyűlt
össze. A közel 300 zsáknyi ruha így
remélhetőleg jól szolgálja majd a kitűzött
célt. Az összegyűjtött ruhákért kilónként
fizetnek. A kapott összeget a Diákönkor-
mányzat a tanulókra fordítja majd.
Köszönjük a szülők és Családsegítő Szol-

gálat segítségét és  közreműködését!  R.O.

Országos első

Molnár Ferenc kezdeményezésére iskolánk udvarán egy fémből készült kupak-
gyűjtőt helyeztünk el a  F.Á.V. Kft, Dömös Károly és Pecsnek Ferenc támogatásá-
val és közreműködésével. Köszönjük munkájukat!



Bár néhány hónapja még aggódtunk egy kicsit, de végül idén
is sikerült méltó módon elbúcsúznunk nyolcadikosainktól. A
járványhelyzet miatt az ünnepséget még mindig nem tarthattuk a
régi, megszokott keretek között, mégis a tavalyinál jóval több
szülő és vendég lehetett jelen. Maga a ballagás a hagyományos
forgatókönyv szerint zajlott, a vonulás, a köszönetnyilvánítások
és a búcsúztatókat követően került sor a könyvjutalmak, dicsé-
retek és az ifúsági nívódíjak átadására. 

Kiemelkedő tanulmányi, közösségi, szabadidős munkája elis-
meréséül Nevelőtestületi Dicséretben részesült Bocz Léda, Mol-
nár Veronika, Hajdu Karsa és Horváth Bendegúz.

Idén hét végzős tanulónk érdemelte ki a legmagasabb iskolai
kitüntetést az Ifjúsági Nívódíjat.

Ágotai Petra 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkájáért, példamutató szorgalmáért és maga-
tartásáért, a sportban, a tanulmányi versenyeken és a művészeti
oktatásban nyújtott teljesítményéért.

Békási Dóra 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkájáért, példamutató szorgalmáért és maga-
tartásáért, a tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményéért és a
kézilabdában elért eredményeiért.

Ember Lola 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi
munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, a
sportban és a művészeti oktatásban nyújtott teljesítményéért.

Reinhardt Júlia 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi
és közösségi munkájáért,  példamutató szorgalmáért és maga-
tartásáért, a kézilabdában nyúj-
tott teljesítményéért, a tanul-
mányi versenyeken és hegedű-
tanulmányai során elért ered-
ményeiért.

Szám Levente 8.a osztályos
tanuló kiemelkedő tanulmányi
munkájáért, a kézilabdában
nyújtott teljesítményéért és a
matematika tanulmányi verse-
nyeken elért eredményeiért.

Tasnádi László Zalán 8. b
osztályos tanuló példamutató
magatartásáért, szorgalmáért,
és a kézilabda sportágban nyúj-
tott kitartó és kiváló munká-

jáért.
Kaáli-Nagy Hunor Lehel 8. b osztályos tanuló példamutató

magatartásáért, szorgalmáért, a zeneiskolában és a kézilabda
sportágban nyújtott kitartó és kiváló munkájáért kapta az elis-
merést.

Grosch Szilárd igazgató emléklappal és virággal köszönte
meg azon nyolcadikos tanulók szüleinek együttműködését, akik
az elmúlt nyolc évben sokat tettek az  intézményért vagy az osz-
tályközösség megerősödéséért: Aradi Mónika és Ágotai Zoltán,
dr. Gonda Edit, Bodóné Csomós Éva és Bodó János, dr. Mézes
Katalin és dr. Ember Ágoston, Hartmann Anita és Ignácz Attila,
Strausz Ágnes, Czukor Cecília és Horváth Gábor, Blandl Katalin,
Keszlerné Bocz Márta, Németh Gábor, dr. Pelcz Kata és Rein-
hardt László, Tamicza Brigitta és Szám Béla, Alpár Bernadett,
Bayer Renáta és Pecsnek Ferenc, Bocz Orsolya és Bocz Gábor,
Csényi Katerina  és Csényi Norbert, Darócziné Paskó Bettina és
Daróczi Károly, Friedrich Lászlóné  és  Friedrich László,
Forgácsné Kovács Anita,  Gáborné Bokács Andrea és Gábor
Dániel,  Kertész Anna-Mária és Hajdu Zoltán, Kiss Mónika,
Jáhnné Bocz Eszter Anna  és Jáhn Ferenc, Kaáli-Nagy Judit és
Kaáli-Nagy Zsombor, Mesnyi Éva, Molnárné Fuchs Erika és Mol-
nár Ferenc,  Móringné Kiskovács Tímea és Móring Árpád, Nagy-
né Schäffer Kinga, Szkaliczki Adél és Juhász Szabolcs.

Reméljük, iskolai hagyományainkhoz híven jövőre már visz-
szatérhetünk az igazi nagy évzáró és ballagási ünnep megren-
dezéséhez.                                               Fotók: Rákos Ildikó
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Reinhardt Júlia          Szám Levente Kaáli-Nagy Hunor Lehel Tasnádi László Zalán

Ágotai Petra     Békási Dóra Ember Lola    

Ballagás tanévzáró nélkül
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Igazi zenei élmény volt
Iskolánk aulája 2021. június 4-én, pénteken másfél év szünet

után újra megtelt muzsikáló gyerekekkel. A közönséget alkotó
szülők védettségi igazolvánnyal léphettek be az épületbe. A he-
gedű tanszak növendékei játszottak a hangversenyen, mely a má-
jus 31-én tartott vizsga után az év végi beszámoló másik része volt.

Koncert előtt nagy volt az izgalom, mert a hosszú bezártság
után most ismét közönség előtt kellett szerepelni. Nemcsak a
növendékek izgultak, hanem Mericsné Rábai Katalin tanárnő is,
hisz nem tudta, milyen produkciókra számíthat a szereplésben
rutint vesztett gyerekektől.
A hangverseny két részre lett osztva, hogy a jelenlévők száma
nehogy túllépje a törvényben előírt 50 fős létszámot.

Az első hangversenyen a kisebb, többségében alsó tagozatos
gyermekek szerepeltek. Vendégként Baróti Tamás tanár úr zon-
goristái színesítették a műsort igen jó színvonalon. Sok
növendéknek ez volt az első fellépése. A gyerekeknek és
szüleiknek egyaránt nagy élmény volt a koncert, nehezen indul-
tak haza a hangverseny után. Többen szívesen maradtak volna a
nagyokat meghallgatni. A létszám korlát miatt azonban ezt sajnos
nem tehették meg. A hegedű tanszakon sok a felső tagozatos és
gimnazista növendék. Jó volt hallgatni, milyen szívesen
muzsikálnak és mennyire tudnak örülni egymás sikerének, melyet
hosszú tapssal, egymás visszatapsolásával jeleztek. A hang-
versenyen két Bartók mű megszólaltatásával megemlékeztünk a
zeneszerző születésének 140. évfordulójáról és a műveiben
megszólaló – a Kárpát-medence különféle területein gyűjtött –
népdalok segítségével a Nemzeti Összetartozás napjáról. Czent-
ner Blanka és Reinhardt Júlia Bartók: 44. hegedűduóiból 3 tételt
adott elő, majd Horváth Bendegúz 8. osztályos növendék Bartók:
Szonatina c. művét zongorán játszotta el magas színvonalon.

A zenei élményt a vonós kamarazenekar lelkes és egységes
muzsikálása koronázta meg, melyet vastapssal értékelt a közön-
ség. Itt éreztem meg igazán, hogy milyen közösség alkotó szerepe
van a közös muzsikálásnak, a zenekari munkának. A koncert után
senki nem sietett haza, pedig hosszúra, másfél órásra nyúlt a
második hangverseny. Magam sem éreztem hosszúnak, minden
percét élveztem.

Ismét megbizonyosodtam a zenetanulás hatalmas erejéről. A
gyerekek ügyesen és felszabadultan játszottak, mertek zenélni,
szerepelni. Nyomát sem láttam egyikükön sem a karantén okozta
lelki válságnak.                          Wunderlich Jánosné, Ida néni 

Online versmondó verseny 

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára
fennállása óta szinte minden év tavaszán a városi és a megyében
élő iskolások számára versmondó versenyt hirdet. Ebben az
évben is szerették volna ezt a tradíciót folytatni, így a kialakult
járványhelyzet miatt a versenyt az online térbe helyezték. A fel-
hívásra általános iskolás gyermekek nevezhettek szabadon
választott, életkoruknak megfelelő verssel. A nevezés a produk-
ció videofelvételének elküldésével történt. 2021. április 1-ig 49
általános iskolából 132 nevezés érkezett. Az ország minden
tájáról, 32 településről küldtek versvideókat, sőt a felhívás híre
eljutott még az országhatáron túl élő magyarokhoz is. A produk-
ciókat 3-3 tagú zsűri értékelte, és a Magyar Versmondók
Egyesületének útmutatásai alapján pontozták az előadásokat. 

Iskolánkból 6 tanuló vállalkozott a megmérettetésre az 5. és
a 6. évfolyamról. Az összesített eredmények alapján Bojtos Lili
kiemelt arany minősítést kapott és könyvjutalomban részesült,
Herbály Mila Franciska arany minősítésű, Balogh Virág, Szilá-
gyi Boróka, Szigeti Csanád ezüst minősítésű oklevelet vehetett
át. (képünkön) A lelkes versmondók felkészítője: Barbalics
Beáta .

A fotóról  hiányzik a szintén ezüst minősítést szerző Konics
István,  aki utólag jelezte, hogy önállóan indult a versenyen. 

Szép eredmények az anyanyelvi
versenyen

A Köztársaság Téri Általános Iskola az idei tanévben is
meghirdette anyanyelvi versenyét az 5. és 6. osztályosoknak,
ahol a gyerekek a helyesírásukat, szókincsüket és nyelvi
találékonyságukat tehették próbára. A megmérettetésen több mint
120 versenyző vett részt a pécsi és városkörnyéki  általános
iskolákból. Hosszúhetényből 11 tanuló indult az egész éves
versenyen, és közülük a 3 levelezős forduló után 5-en jutottak a
május végi döntőbe a legjobb 31 versenyző közé. A döntőben a
következő egyéni eredmények születtek: Pecsnek Luca az 1.,
Bartal Jeromos Rados a 3., Balogh Virág a 7., Szilágyi Boróka a
14. és Lőrincz Anna a 16. helyezést érte el. Szép teljesítményük
alapján idén a csapatversenyt és a kupát is a Hosszúhetényi
Általános Iskola és AMI nyerte. Felkészítő tanárok: Barbalics
Beáta és Vérné dr. Zabundia Rózsa.Bereczki Lajos tanár úr kezdeményezésére Egy pillantás cím-

mel hirdettek helyi iskolások számára fotópályázatot. 19 pályázó,
több mint negyven munkát küldött be, melyet háromtagú zsűri
értékelt. Tagjai Ipacs Hajnal rajztanár, Kálecz Rudolf, a Pécsi
Vizuális Nevelésért Alapítvány elnöke, fotós, Grosch Szilárd
intézményvezető voltak. A szoros verseny első három helyezettje,
sorrendben Györkő Nóra I-II. hely, Kozmáry Flórián III. hely,
míg a  különdíjat Wágner Réka és Kozmáry Flórián szerezte meg.
A kiállítás a tanév végéig volt megtekinthető. A kép a megnyitó-
val egybekötött díjátadón készült.                          Fotó: P. J.

Természettudományi versenyek
A  megyei Curie kémia versenyen Jánosi Zengő 7. osztályos

tanuló 2. helyezést ért el.
A megyei ZrÍnyi Ilona matematika versenyen a 7. osztá-

lyosok között Hajdu Tekla 13., Gyenis Zalán 20. helyen végzett,
Hajdu Karsa a 8. osztályosok között a 15. lett.
Felkészítő nevelő Tuba Lajosné
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László-napi  búcsú 
S z e n t m i s e  é s  k o s z o r ú z á s  P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó

Poór János 
(1951-2021)

Egy gazdag földi életút végén bú-
csúztunk kedves halottunktól, akinek
mégis váratlan befejezést szabott a
sors. 

Egy szorgalmas, tevékeny
embertől, családját szerető férjtől,
apától, nagyapától, kinek a hétköz-
napjaiba és ünnepeibe a családon túl
mindig belefértek a barátok, zenész-
és táncos társak. Feleségével az utol-
só pillanatig több közösségnek tagja
volt, legrégebb óta a Népi Együttes-
nek, melyben volt olyan időszak hogy
lányaival is együtt szerepelt a szín-
padon.

Szerette és ismerte a természetet,
boldogan osztotta meg ismereteit az
érdeklődőkkel.  Párjával az új házba
költözve nagy gondossággal ápolta
kertjüket, hogy az ott termett finom-
ságokkal is örömet szerezzen unokái-
nak. Mindig jobbító szándékkal for-
dult embertársaihoz is.
Természetjáró, hívő emberként böl-
csen szemlélte a világot, tudta
értékelni annak örömeit, melyek het-
ven éves születésnapja előtt két nap-
pal számára váratlanul véget értek. 

Megrendülten búcsúztak tőle azok
a közösségek, melyeknek igazi
közösségi emberként meghatározó
tagja volt gazdag életútja során:

A Vasasi Bányász Zenekar egykori
tagjai, kikkel munkában, magánélet-
ben is sok közös élményt szereztek.

A Német Klub tagjai, akikkel
Pünkösdkor még együtt ünnepelt és
korábban is sok–sok vidám órát
töltött együtt közös munka, mulatság,
kirándulás alkalmával.
Túratársai, akiket túravezetőként tíz

éven keresztül a környék legszebb
helyeire vezetett el a Tájház-túrák
alkalmával, megismertetve Hosszú-
hetény és a szomszéd települések
nevezetes helyeit, és a hozzájuk
fűződő legendákat, történeteket. 

A Népi Együttes több táncos- és
zenész nemzedéke, akikkel közel öt
évtizeden keresztül országban, világ-
ban keltették hírnevét a hetényi tán-
coknak, néphagyományoknak. 

A sírra helyezett koszorú- és
virágtenger enyhítse az itt maradot-
tak fájdalmát!

Nyugodjék békében!

Június 25-én az Idősek Klubjának tagjaival élménydús kiránduláson vettünk
részt. Hajóztunk a csodálatos Dunakanyarban majd Esztergomba látogattunk.
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk a város nevezetességeinek megtekintésével és
megkostóltuk Szentendre egyik legfinomabb fagyaltját. A napot bőséges vacsorá-
val zártunk Diósdon. A hazaút is nagyon jó hangulatban telt. 
Az országjárásból szeretnénk hagyományt teremteni és több városba is eljutni a
klubbal!                                                Kisteleki Andrea

Asztalos Gábor diakónus vezetésével, harangszóra indult a zarándokmenet Püspök-
szentlászlóra június utolsó vasárnapján. A menetet a polgárőrség biztosításával  lovas
huszárok is kísérték. A kastélypark színpadán a Szent László kórus közreműködésével
zajlott az ünnepi mise. Berecz Tibor atya prédikációjában egy  magas fallal szim-
bolizálta, hogy szabályok, tiltások nélkül sehova sem vezet  az emberi szabadság.  A
szervező falusi vendégfogadók és a Püspökszentlászló Barátai Egyesület jóvoltából
kalácsot kaptak a mise résztvevői. A misét követően Szent László szobránál  folytató-
dott a megemlékezés, ahol a hetényi cserkészcsapat tagjai álltak díszőrséget. 
Piffkó László ünnepi beszédében a bajba került Szent László király példáján keresztül a
saját gyengeségünkkel, esendőségünkkel való szembenézésre buzdított. Településünk
nevében dr. Csörnyei László polgármester és dr. Orbán László jegyző helyezett el ko-
szorút a király szobránál. Az ünnepség után Gajdócsi László és Reinhardt László főzési
tudományának köszönhetően egy tál gulyás is várta a szervezőket, közreműködőket,
vendégeket.                                                                               Fotó: Gulyás Tamás
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Anyakönyv
Születtek:

Réti Milla Róza április 12.
Berta Panna Júlia április 21.
Szűcs Mór Vilmos április 21.
Oláh Mór május 11.
Kun Maja május 20.
Horváth Sámuel június 4.

Házasságot kötöttek:

Marosán Márk és Hérincs Alexandra március 26.
Keller Viktor és Nagy Evelin március 26.
Vida Marcell István és Varga Szabina május 29.

Elhunytak:

Nagy Tamás (1975) március 25.
Rankli Józsefné sz. Mészáros Irén (1938) március 25.
Seres Lajos (1960) március 26.
Bocz Jánosné sz. Barkó Rozália Katalin (1936) április 8.
Tóth Józsefné sz. Füredi Irén (1934) április 9.
Dömös Károly (1949) április 11.
Nimsz József Lajos (1958) április 13.
Rátkuti Lajosné sz. Gunszt Jolán (1927) április 17.
Román Miklós (1967) április 23.
Benedek István (1974) május 6.
Lamár Jánosné sz. Kasza Erzsébet (1927) május 14.
Molnár Tibor Jánosné sz. Bózsa Magdolna (1960) május 14.
Herczeg Tiborné 

sz. Ferenc Magdolna Mária (1932) május 21.
Poór János (1951) június 5.

Idõsek köszöntése

“Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te
arcodat is ne ragyogja be”’ (Böjte Csaba)

Az elmúlt időszakban ünnepelte 80. születésnapját Bokros
Béla, Lovas László,  Bagó Sándor, 85-iket Ilovay Istvánné
Fuchs Jánosné,  Mezőfi Zoltán, Bernáth Miklósné, Kovács
Sándor, Vida Györgyné és Schmidt Józsefné.
90. születésnapja alkalmából Strung Györgyöt, a 91. alkal-
mából Szaif Frigyesnét, 92. születésnapján Strung Henriknét
köszöntjük. Szabó Sándorné pedig nemrég töltötte be a 97.
életévét!

Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink! Kívánok
Önöknek nagyon boldog születésnapot jó erőben, egészség-
ben, boldogságban! Kívánom, hogy életük megannyi tapasz-
talatát, emlékét, tanácsát és intelmét minél tovább adhassák át
örökül a gyermekeknek! 

Hosszúhetény Község Önkormányzata nevében:
Dr. Csörnyei László polgármester

PROGRAMOK
Augusztus 14.

Lovas verseny
a lovaspályán

Augusztus 28. 14 órától
Jam & splash 

zenésztalálkozó a mozi udvarán

Augusztus 29.

Népviselet Napja 
11 órától a templom téren

Szeptember 5. 18 óra
Megemlékezés 

a Bányász emlékműnél

Szeptember 10 –11.

XIV. Üveges Hétvége
10-én, pénteken:

18 órakor Polyák János üvegművész 
kiállításának megnyitója a Kultúrházban.

11-én, szombaton:
Üvegfúvás bemutató és kulturális programok 

Óbányán

Változott a szentlászlói kastély 
és az arborétum látogatási rendje
A kastély egyéni látogatására ezentúl nincs mód a turisták

számára. Hétfő kivételével minimum 10 fős csoportba
szerveződve lehet megtekinteni a kastélyt, de csak előre
bejelentett időpontban 1000 Ft/fő látogató jegy megvásár-
lásával.

Bejelentkezni a püspökségen a 30/2960467-es telefonon,
vagy a három idegenvezető egyikénél (Spéth Ferencné
30/9121573, Herczeg Tibor 30/2067034 és Balázs  László
20/5124949) lehet. 

Az arborétum a hét minden napján nyitva lesz, 10 órától
este 6-ig. Hosszúhetényi lakosoknak az arborétum
megtekintése ingyenes! (Lakcímkártya szükséges!)

Ugyancsak ingyen látogathatják az arborétumot a 18 év
alatti fiatalok.  

A nem hetényieknek és a 18 év felettieknek 500 Ft-os
belépőt kell vásárolniuk. Az arborétum látogatói minden eset-
ben az északi kiskapun tudnak bemenni. A büfé ezentúl nem
üzemel.

Babaruha börze nyereményekkel
Straub Zsófia szervezésével június 13-án sikeres babaruha

börzét tartottak a mozi udvarán, ahol 17  árus és kb. hatvan vásár-
ló vett részt. Hagyományosan a vásárlókedv ösztönzésére  a
vásárlók között előzetesen felajánlott húsz tombolatárgyat – aján-
dékcsomagokat, pizzát, bort, plüssöket, belépőjegyeket,
ruhadarabokat – sorsoltak ki.  A pozitív visszajelzések alapján
augusztusban újra  meghirdetik a gyerekruhák vásárát.

VÉRADÁS
Augusztus 26-án,

csütörtökön
10-13 óráig 

a Kultúrházban
Adj vért és ments meg

három életet!
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TÁNC-SZÓK
A járványhelyzet táncos közösségünket is megviselte.

Próbálni csak május közepétől tudtunk. Előtte szabadtéren,
kirándulás, séta keretében jöttünk össze három alkalommal.
Idei első fellépésünk május 29-én Egyházaskozáron volt. A
ragyogó jó idő és a kedves vendéglátás feledtette a betonos
„színpadot”, hazaútban végig énekeltünk, még a buszról
leszállva is táncoltunk. Jó volt végre együtt lenni népviselet-
ben!

Június 5-én négy tagunk részt vett egy Szekszárdon ren-
dezett szakmai továbbképzésen, 6-án az egyesület néhány
tagja motoros kaszákkal és vasvillákkal felszerelkezve a he-
tényi római villa ásatási területén végzett kaszálást, takarítást.
A munkát Szabó Máté a PTE régésze és Szajcsán Éva a
megyei kormányhivatal örökségvédelmi osztályának
munkatársa felügyelte. Cél, hogy ez a jelentős régészeti objek-
tum Hetény ismert, látogatott emlékhelye legyen.

***
A közösségünket mélyen lesújtotta Poór János táncos tár-

sunk halála, akit 70. születésnapja alkalmából  köszöntöttünk
volna a tragikus nap estéjén. Közösségi gondolkodása, mókára
kész egyénisége, táncos habitusa pótolhatatlan veszteség
együttesünknek, amelyben szinte a megalakulás óta táncolt
feleségével. Emlékét őrizzük. 

Öreg autó nem vén autó

Az Oldtimer Baráti Társaság június 11 és 14 között Baranyá-
ba szervezte hagyományos nyár eleji túráját. A bázis Kozármis-
leny volt, ahonnét naponta szerveztek autós csillagtúrákat, és
látogattak meg baranyai nevezeteségeket.
Június 12-én délelőtt Püspökszentlászló volt az úti cél. A kastély-
látogatást oly módon szervezték, hogy veterán járműveikkel
Hosszúhetényig jöttek, a sportpályán parkoltak. Ezután Csepel
teherautóra szálltak, és azzal indultak Szentlászlóra. Délelőtt,
amíg a vendégek kirándultak a csillogó öreg járművek ingyen
megtekinthetők voltak a focipálya mellett. A veteránautó bemu-
tatóhoz a helyiek is csatlakoztak autóikkal, motorkerékpárjaikkal.
Az eseményt a helyi polgárőrök és közösségi szolgálatos diákok
forgalomirányítással és őrzéssel biztosították.

Fotó: Bocz Márta
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Csoóri Sándor

Alapjának támogatásával már második alkalommal indult
népzenei kurzus Hosszúhetényben. A Zengő-Mozgó Egyesület
által szervezett programsorozat az újra nyitást követően
május 27-től június 19-ig tarott. A résztvevők a szakma nagy-
jaitól tanulhattak széki és moldvai muzsikát: Virágvölgyi
Mártától hegedűt, Tintér Gabriellától éneket, Fekete Antal
Pumától brácsát, Havasréti Páltól bőgőt valamint Ladányi
Ferenctől furulyát.  

HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
Olvass velünk!

Az iskolai könyvtár ebben a tanévben is megrendezte az
„Olvass velünk!” olvasási kihívást. A felső tagozatos tanulók két
korcsoportban indulhattak a versenyen. Az általunk ajánlott 6
könyvből ötöt kellett elolvasni a jelentkezőknek. 34 indulóból hat
tanuló teljesítette a feltételeket (Balogh Virág, Piffkó Annamária
és Szigeti Csanád 5. a osztályos tanulók; Hajdu Tekla, Barabás
Boglár és Gábor Kata 7. b osztályos tanulók). Jutalmuk 5.000 Ft-
os könyvutalvány volt, melyet a Libri könyvesboltjaiban vásárol-
hatnak le a tanulók. A jutalomra a keretet az önkormányzat biz-
tosította.

***
A könyvtári állományt a megyei könyvtár munkatársai

folyamatosan vonalkódozzák, ezért időlegesen az állomány egy
részét elviszik. Miután visszakapjuk a könyveket, hamarosan
egyszerűsödni fog a nyilvántartás és a kölcsönzés is.      W. M.

Műhely? Műhely!
Ha műhelyről és a Dömös családról van szó, bizonyára min-

denki lakatosműhelyre gondol, hiszen helyi régi iparos, lakatos
dinasztiáról van szó, melynek leszármazottai ma is a nagyapa,
dédapa nyomdokain haladnak. 

A desszertműhely kicsit másképpen néz ki! Dömös Tiborék
két menye Krisztina és Kitti két éve nagyot gondolt: Krisztina
végzettségére és tehetségére építve megpróbálnak egy kézműves
cukrászműhelyt üzemeltetni Hosszúhetényben. A család és a
családi cég támogatásával,  Leader pályázati forrásból a Kossuth
u. 31-ben létrehozták cukrászatukat. A két fiatalasszony családi
munkamegosztását természetesen a nagymama is segíti. A cégben
Kriszti a cukrász-szakmai feladatokat látja el, tervezi a termék-
skálát és alkotja az édességeket, Kitti az adminisztrációt viszi, de
ő is besegít a termelésbe. Desszertjeik gondosan válogatott
minőségi alapanyagból készülnek, a termékeik között szerepel-
nek klasszikus illetve modern torták, desszertek. Különös
hangsúlyt fektetnek az egyedi tortarendelésekre, amelyek hosszas
tervezés és kivitelezés útján készülnek! Kizárólag elvitelre
készítenek cukrásztermékeket, előzetes megrendelés alapján.
„Célunk egy olyan vásárlói közönség kiszolgálása, akik nyitottak
a minőségi desszertekre.”                                            P. J.

Kilencven éves a sportegyesület
A megsárgult jegyzőkönyv tanúsága szerint 1931. július 19-

én  8 órakor kezdődött a Hosszúhetényi Sport Egyesület „mega-
lakuló közgyűlése” id. Pichler István korelnök vezetésével.  A
megjelentek,  negyvennyolcan  titkos szavazással, egyhangúlag
fogadták el az alapszabályt és a tisztségviselők személyét.
Elnöknek Halász Gyula káplánt választották, aki öt évig szolgált
Hosszúhetényben.



Újabb viszontagságos idényen vannak túl kézilabda csap-
ataink. A tavalyinál egy fokkal jobban bonyolódtak és zárultak a
bajnokságok, hiszen a 2019-20-as idényben egyetlen osztályban
sem hirdettek eredményt az országban. Most ez csak az után-
pótlásban ismétlődött meg
Kilenc csapattal nevezett a Hosszúhetényi Sport Kft. a bajnok-

ságokba, ebből csak kettő jutott el az eredményhirdetésig, a
Baranya megyei bajnokságban szereplő felnőtt nők és a férfiak. 

Az utánpótlás korosztályokban a tavalyi évhez hasonlóan idő
előtt leálltak a megmérettetések. Nevezett csapataink a
következők voltak: Felnőtt női, felnőtt férfi, női serdülő, U 8. fiú,
U8 lány, U9 fiú, U9 lány U10 fiú, U13 lány U15 fiú. 

A férfi felnőtt bajnokság sajnálatos módon évről évre egyre
kisebb létszámmal indul. Ez a tény is bizonyítja, hogy milyen
komoly feladat egy csapat összetartása, felkészítése még ezen a
szinten is. A kitartó munkáért mindenképpen elismerést érdemel
Tasnádi László a csapat edzője. Nélküle már Hetény is azok közé
a települések közé tartozna, ahol szép lassan feledésbe merül a
sportág. A bajnokságban mindössze hat csapat indult, de az
egyetem orvosi karának csapata a Petőfi SE visszalépett, így öt
csapat fejezte be a bajnokságot. Végeredményben a hetényi  fér-
fiak a negyedik helyen végeztek. Rutinos idősebb és a fiatal
korosztály egészséges ötvözete a lelkes társulat, mely a
mérkőzések nagyobbik részében szoros meccseket játszott. Az
utolsó mérkőzésig a bronzérem elérhető közelségben volt, de ott
sajnos nem jött össze a két pont. Amikor nem sikerült győztesen
elhagyniuk a pályát akkor is szoros küzdelemben maradtak alul,
csupán egy méretesebb „zakó” csúszott be, a későbbi bajnok
Komló otthonában. A bajnokság folyamán összesen 18 játékos
lépett pályára.

A nők a második helyen végeztek a most zárult bajnok-
ságban. A mezőnyben immár tolna megyei csapat is felbukkant,
és mindjárt meg is nyerte az összevont, baranyai, somogyi, tolnai
szereplőkkel rajtoló pontvadászatot. A Tamási csapata a
középmezőny végéről lépett vissza az NB II-es bajnokágtól, nem

mint kieső került egy osztállyal lejjebb. A bajnokság lebo-
nyolítása újszerű volt a megszokotthoz képest.  Két hatos cso-
portban játszottak oda visszavágó alapon a csapatok, aztán ráját-
szás következett a két csoport első három helyezettje illetve az
alsóházban az utolsó három-három csapat részvételével. 

Az alapszakaszt a második helyen zárták a lányok. A későbbi
bajnok Tamásitól szenvedtek mind idegenben, mind pedig hazai
pályán egyformán háromgólos vereséget, illetve a harmadik Sik-
lós otthonából jöttek haza pont nélkül. A rájátszásban minden
csapatnál eredményesek voltak a mieink, hiszen csak egy ide-
genbeli döntetlen csúszott be a győzelmek közé, így a végelszá-
molásnál magabiztosan állhattak fel a képzeletbeli dobogó
második fokára. A mieink 20 fős kerete néhány helyen változott
csupán a tavalyi induló együtteshez képest. Hárman váltak ki
anyai örömök miatt, két játékos pedig befejezte a versenyszerű
sportolást. A mérkőzéseink nagy részét teljes csapattal tudtuk
lejátszani, csak két fájó hiányzás volt Covid miatt, pont a későbbi
bajnok elleni két összecsapáson. Mindkétszer háromgólos
vereség lett a vége. Örvendetes, hogy az idény folyamán a
serdülő keretből négyen is meghatározó játékosokká tudtak válni
a felnőttek között. Ez ellensúlyozta esetükben, hogy a korosztá-
lyukban a tavasszal nem volt játéklehetőség a vírus miatt.

Az utánpótlás korosztály messze nem volt olyan szerencsés,
mint a felnőtt. Ott egyetlen egy osztályban sem hirdettek ered-
ményt, hiszen nem játszották végig a bajnokságokat. Jószerivel a
2021-es év eleje teljesen kimaradt számukra a versenyzés szem-
pontjából, sőt a legkisebbek el sem kezdték a bajnokságot. 
Reméljük, hogy a csonka bajnoki idény, a mérkőzések
elmaradása nem lesz káros hatással a következő évekre! 

A női felnőtt csapat június második hétvégéjén, Balaton-
bogláron vett részt srandkézilabda tornán, ahol a harmadik helyet
szerezték meg a lányok. Július 10-11-én a Baranya Megyei Kézi-
labda Szövetség által rendezendő megyei standkézilabda tornán
indulnak női és férfi felnőtt csapataink Harkányban.

Csajkás Géza
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K É Z I L A B D A

A megyei bajnokság ezüstérmes csapata: Csajkás Géza edző, Alpár Bernadett, Nagyné Solymár Tímea, Kosár Gáborné,
Lieber Viola, Békási Dóra, Látschám Laura, Takács Tímea, Kellerné Nagy Evelin.   Térdelnek: Závoczky Eszter, Szabó Vivien,
Takács Judit, Szászfai Dorina, Bocz Virág, Czentner Blanka, Sásdi Boglárka, Lieberné Éliás Ágnes, Csóka Eszter.
Elől: Forgács Gabriella, Kaáli-Nagy Villő. A képről Rapp Klaudia hiányzik.                                                Fotó: Vágó István
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Az idei szezonban egyesületünk öt
utánpótlás csapatot versenyeztetett, a 7-9-
11-13-14-es korosztályokban, Gulyás
Tamás és Bózsa Barnabás vezetésével. 
A négy kisebb csapat a Bozsik Programban
vett részt vasárnaponként, ahol még a játék
volt a fontos, míg az U-14-es csapat
hétköznap játszotta a meccseit a megyei U-
14-es alap csoport bajnokságában, mely-
ben a 9 csapatból a 4. helyen végzett, majd
következett a rájátszás, ahol szintén a 4.
helyen végeztünk. 

Kiemelkedett a csapatból góllövés te-
kintetében Farkas Lorenzó, mivel mindkét
csoportban ő szerezte meg a gólkirályi
címet, először 7 meccs 22 góllal, majd a
rájátszásban 7 meccs 25 góllal! 
Gratulálunk neki ! 

A 2020-2021-es U-14-es csapat tagjai:
Stercz Martin, Dákai Botond, Bék Bence,
Bergauer Áron, Csóka Gellért, Dóczi
István, Farkas Lorenzó, Gyenis Zalán, 

Hermesz Krisztián, Jáhn Szabolcs, Nagy 
Miklós, Orsós Péter, Schwarcz Áron, Szabó 
Ákos, Szabó Andor, Szigethi Csanád, Sági 

Krisztián, Nagy Norbert, Deák Kristóf, 
Forgács Gergő. 
Edző: Bózsa Barnabás

A WRC2 világbajnok Mads Ostberg – Torstein Eriksen páros
Citroen C3 Rally2-vel nyerte az 54. Mecsek Rallye Rally1-es
értékelését. (bal felső képünk) A norvég páros mögött a második
helyen a Ford Fiestával versenyző Hadik András – Kertész
Krisztián kettős végzett 33.6 másodperces hátránnyal (jobb felső
képünk), a harmadik a Skoda Fabiával induló lengyel Grzegorz
Grzyb – Kamil Kozdron duó lett. A Histric Európa-bajnokságban
a Zippo-Dennis Piceno páros nyert Audival. (bal alsó kép) 
A legjobb Historic-os  magyar a Wirtmann–Kerekes páros lett
(jobbra alul) Fotók: Molnár János
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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

N E G Y V E N E N  B A L L A G T A K

Két osztályban negyven diák búcsúzott iskolánktól június
18-án. A csoportkép, melyről hiányzik Bogdán Rebeka és
Kaáli Nagy Hunor az utolsó tanítási napok egyikén készült.
8. a osztály: Ágotai Petra, Békási Dóra, Bodó Csenge Mária,
Bogdán Márk, Ember Lola, Gazder Janka, Grávics Bálint,
Horváth Bendegúz, Kajtár Zalán, Keszler Vivien,
Krizsánovics Ramóna Kitti, Mihálovics Valentina, Németh
Zalán, Reinhardt Júlia, Szabó Panna, Szám Levente
Osztályfőnök: Tuba Lajosné 

8. b: Bocz Léda, Bocz Réka, Bogdán Bíborka Kinga,
Bogdán Rebeka, Csényi Odette, Daróczi Károly Vajk, Dóczi
István, Farkas Lorenzó, Forgács Gabriella, Friedrich Marcell
Levente, Gábor Szilveszter Áron, Gábor Zsófia, Gulyás Rebe-
ka, Hajdu Karsa, Jáhn Cintia, Juhász Rebeka, Kaáli-Nagy
Hunor Lehel, Kedves Virág Bernadett, Kernya Krisztián,
Molnár Veronika, Móring Patrícia, Nagy Kornél, Pecsnek
Ferenc, Tasnádi László Zalán 
Osztályfőnök: Csajkás Géza                    Fotó: Balázs László

A könyvtár 
nyári nyitvatartása

Szeptember 1-ig  hétköz-
napokon 15-19 óráig 

várja a könyvtár 
a látogatókat.

Július  5-től 17-ig és
augusztus 12-20-ig zárva

tart.
A látogatóinkra az érvényben
levő járványügyi szabályok

vonatkoznak!


