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Boldog karácsonyt és eredményes,
egészségben töltött új esztendőt kívánunk 

minden olvasónknak!     

Védőszentek hétvégéje
December eleje Hosszúhetényben nemcsak a disznó-

vágások kezdete, hanem két, településünkhöz kötődő szent-
nek is az ünnepe. A mecseki bányák révén a bányászathoz
kapcsolódó hagyományok a Borbála napot teszik jelentőssé
falunkban, templomunk védőszentje pedig Szent Miklós
püspök (bal oldali képeinken). Így december első hétvégé-
jén évek óta „búcsú” van Hetényben.    (folytatás a 14. oldalon)

A karácsonyi készülődés jegyében az Idősek Klubja és a
település-üzemeltetés munkatársai betlehemet rendeztek be
a központban, és jóvoltukból a falu több pontján is látható-
ak a téli ünnepvárásra utaló dekorációk. 
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Testületi ülés – október 11.

Lejárt határidejű  határozatok

Csényi Norbert alpolgármester a
49/2020 (VI.29.) számú határozatnál kérte
a helyszíni szemlét, mert a területen egy
forrás található. Ellenezte a 20 évre való
bérbeadást, s nem értette a hozzáfűzött
megjegyzést, mivel bérbeadásról a testület
még nem döntött, ez így megtévesztő. 
Továbbá úgy tudja, hogy a kerti hulladék
és avar égetést 2021. január 1-ével orszá-
gosan betiltották. Az elmúlt évben testületi
döntés is született arról, hogy a helyi ren-
deletet hatályon kívül helyezik. Ez miért
nem történt meg? Az erre vonatkozó
testületi jegyzőkönyvet sem találta. 

Csajkás Géza képviselő elmondta,
hogy a helyszíni szemle elmaradt a veszély-
helyzet miatt, ezért a Településfejlesztési,
Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi
Bizottság újra tárgyalja és pótolja a
helyszíni szemlét is. Lakossági meg-
keresés alapján tudomására jutott a Petőfi
utcai lakók aggodalma, hogy a Hegyalja
utcában épülő kemping kellemetlen zajt
fog okozni a megnövekedett turista forga-
lom miatt.

Dr. Csörnyei László polgármester: A
Hegyalja utcában nem “camping”, hanem
ún. glamping épül, ami összesen 10
faházat fog jelenteni, de egyelőre csak
kettő épül meg. A helyi építési szabályzat
módosítási eljárásában a módosítások fel-
kerültek a honlapra véleményezésre. A
lakosság megtekintheti a változásokat és
reagálhat rá a megadott határidőn belül.
Beépítettségi százalékot, belterületi határ-
vonal módosítást nem érint.

Csényi Norbert nehezményezte, hogy
jegyző úrral többször váltott emailt az
égetés betiltásával kapcsolatosan, nem érti
ez miért nem történt meg. Kérdése, hogy
van-e annak értelme, hogy ő felszólal,
vagy a testület hoz egy döntést, és mégsem
történik semmi?

Dr. Orbán László jegyző elmondta,
hogy 2021. december 31-ig törvényi mora-
tórium van, így a helyi rendeleteket 2021.
január 1-től nem kellett hatályon kívül
helyezni. Ahol rendelet szabályozza az
égetést ott az hatályban maradt, ahol nincs
helyi szabályozás ott nincs tiltva az égetés.
A jelenlegi jogi szabályozás szerint 2022.
január 1-től országosan tilos az égetés. 
A képviselő-testütet 2020-ban arra adott
megbízást a jegyzőnek, hogy vizsgálja
meg a rendeletmódosítás lehetőségét,
valamint készüljön hatástanulmány a
módosítás esetleges jogkövetkezményére,
illetve lakossági reagálásokra. 

Általános iskolai körzethatárok
A Pécsi Tankerületi Központ által

megküldött kötelező felvételt biztosító
iskolai körzethatárok tervezetével és ki-
jelölésével egyetértett a képviselő-testület,
melyben a körzethatárt Hosszúhetény
közigazgatási területében határozza meg.

A helyi adórendeleteket módosító
javaslat megvitatása

Az adórendeletek módosításával utol-
jára 2006-ban foglalkozott a testület, de az
adóemelést nem fogadta el. Az adótéte-
leket 1999 óta nem emelték. A Pénzügyi-
Ellenőrző Bizottság kérésére készült egy
kimutatás, hogy melyek azok az adó-
nemek, amelyeket igazítani lehet a mai kor
igényeihez. Ehhez más települések adózási
gyakorlatát is áttekintették. 

Orbán László elmondta, hogy a
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a helyi
adórendeleteket módosító javaslattal
egyetértett. Az adótételek javasolt
mértékét elfogadhatónak tartotta, azzal,
hogy a jegyző vizsgálja meg a külterületi,
illetve szőlőhegyi lakók által művelt
területek, valamint a lakott gazdasági épít-
mények differenciált adóztatásának jogi
lehetőségét.

Csajkás Géza kérdése, hogy miként
lehet megállapítani a szőlőhegyi ingat-
lanoknál, hogy a tulajdonos ott lakik
életvitelszerűen, vagy csak gazdálkodás
céljából jár ki az ingatlanára? 

Orbán László: Az adatok további pon-
tosítására új bevallásokat fognak kérni az
érintett ingatlan-tulajdonosoktól. A gaz-
dasági ingatlan átminősítéséről hivatalos
információja van a hivatalnak, így az
átminősítést követően a fizetendő adó
megegyezik a belterületi ingatlanok után
fizetendő adóval. Rendelkezésükre áll még
a földkönyv, ami szintén segítségükre van
az adatok pontosításában. 

Leirer József lakos kérdése, hogy
százalékban mennyit jelent az emelés?

Czehmann Ágota pénzügyi előadó:  A
telekadó tekintetében 33%-ot, az épít-
ményadó pedig 220 Ft-ról 240 Ft-ra emel-
kedik, ez 10%-os emelés. Az emelést kö-
vetően a bevétel adónemenként 1,7 millió
forintot jelent a falunak.

A képviselő-testület a helyi adórende-
letek módosításával egyetértett. Megbízta
a jegyzőt, hogy készítse elő az adórendelet
módosításának tervezetét a következő
testületi ülésre. 

A Fő u. 144.  alatti önkormányzati
ingatlan eladása

Az önkormányzat részt vett a ROM
programban, mely elősegítette, hogy élhe-
tőbb környezetbe kerüljenek a telepszerű
körülmények közt élő családok. A minisz-
térium állásfoglalása szerint a támogatás
állami forrásból történt, ezért az önkor-

mányzatnak támogatni kell a bérlőket,
hogy ingatlan tulajdonossá válhassanak. 

A képviselő-testület Ignácz Mihály és
Orsós Rozália Fő u. 144. hsz. alatti
lakosok önkormányzati bérlakás vásárlási
kérelmét elfogadta. A lakóingatlan eladási
árát 2.700.000 Ft összegben határozta
meg, s a vételár megfizetésére a vevők
részére 15 évre kamatmentes részletfize-
tést biztosított. A vételár havi törlesz-
tőrészlete 15.000 Ft.

Pál Attila Nkft. ügyvezető elmondta,
hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók
közül talán Mihályék tudtak a legjobban
integrálódni. Meglátása szerint komoly
erőfeszítéseket tesznek a családjuk össze-
tartásáért, gyermekeik neveléséért. 

Az önkormányzati bérlakások  bérleti
díjának meghatározása

Orbán László elmondta, hogy a
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság az önkor-
mányzati bérlakások bérleti díjának 2022.
évi emelését nem támogatja. A lakbér-
hátralékok 50.000 Ft feletti összegét behaj-
tásra javasolja. Erre fizetési meghagyás
eljárást kell kezdeményezni. Azon bérlők
tartozását, akik csak járadékból élnek nem
lehet levonni, ott más lehetőséget fognak
keresni a tartozás behajtására. A képviselő-
testület a bizottság javaslatát egyhangúlag
elfogadta.

Gyermek étkezési térítési díjak
meghatározása

Jelenleg a veszélyhelyzet miatti mora-
tórium nem teszi lehetővé a térítési díjak
emelését. Ha 2022. január 1. után meg-
szűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet emel-
ni. A térítési díjak átlagosan 90 Ft-tal emel-
kednének. 

A helyi önkormányzat tulajdonában
lévő földingatlanok értékesítése

Orbán László az előző önkormányzati
ciklusban javaslatot terjesztett elő a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő termő-
földek hasznosítására. Javaslata alapján az
önkormányzat értékesíti azon területeket,
melyek megközelítése és művelése nehéz-
kes. A közös tulajdonú ingatlanokra
jellemző, hogy az aranykorona értékük
alacsony, területük kicsi, és a közös tulaj-
donjog fenntartása sem célszerű, ezért az
eladásukat javasolja.

Dr. Herbert Tamás képviselő úgy gon-
dolta, hogy ezt a bizottságnak kellene
előbb véleményeznie.

A képviselő-testület a napirendi pontot
elnapolta, s megbízta a Település-fejlesz-
tési Bizottságot, hogy tárgyalja meg és
véleményezze a mezőgazdasági rendel-
tetésű földingatlan eladásokat.
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Bejelentések, egyebek

Orbán László elmondta, hogy a
beérkezett kérelmek alapján eddig 117 m3

tűzifát kell biztosítani. Az eddigi tapasz-
talok alapján az igény magasabb volt, mint
amit pályázat útján kap az önkormányzat.
Kérte, hogy a testület  további 18 m3 tűzifa
vásárlását hagyja jóvá, a 17.500 Ft/m3

+ÁFA áron. 
Csényi Norbert tapasztalata szerint a

jogosultak mindig vizes fát kapnak. Nem
lehetne, hogy az önkormányzat előre
megvásárolja a fát, így száraz fát kapnának
az igénylők? 

Fábos Bence mezőőr: a tűzifát nyár
elején vágják ki, tehát az őszre már száraz
lesz. Ha az önkormányzat előre megvásá-
rolná a fát akkor biztosítani kellene a
száraz helyen való tárolást, mert különben
az a víztől penészesedni fog, és még rosz-
szabb lesz az állapota. 

A képviselő-testület a jegyző kérését
elfogadva a szociálisan rászorulók tüzelő-
anyag támogatására 18 m2 fát vásárol
400.050.Ft értékben a 2021. évi költ-
ségvetés terhére.

Faluvégi parkoló

Az elmúlt testületi ülésen volt szó a
Reisch féle rét megvásárlásáról.

Závoczky Szabolcs a Duna-Dráva
Nemzeti Park igazgatója elmondta, hogy
pályázati támogatásból lehetőség nyílt
arra, hogy magánszemélyektől vásárol-
janak meg területeket az állam javára.
Ezen területen parkolókat kívánnak
létesíteni, így nincs akadálya annak, hogy
védett területen ilyen jellegű beruházást
végezzenek. A tervezés és engedélyezés
folyamatban van, meglátása szerint jövőre
el is készül. Több parkolóban gondolkod-
nak közel 5 ha területen.

Csényi Norbert kérdezte, hogy a
Petőfi utcai forgalmat ez mennyiben érin-
ti?

Závoczky Szabolcs elmondta, hogy a
parkolók kialakításával az a cél, hogy az
állampolgárok ott tegyék le a gépjármű-
vüket, és onnan haladjanak tovább gyalog.
Ennek jelzésére táblákat szükséges majd
kihelyezni, hogy kellően informálva
legyenek. 

Leirer József a Petőfi utca felújításával
kapcsolatosan kérdezte, hogy miért nem a
Kossuth utca felújítását folytatja az önkor-
mányzat a Petőfi utca helyett? Szerinte ez
nem logikus. 

Csörnyei László korábban, személyes
találkozásukkor már magyarázatot adott
erre Leirer úrnak. A Petőfi utca felújítása
az ő döntése volt, mivel a képviselő-testület
nem ülésezhetett a Covid járvány alatt
abban az időben.

Dömös Károly képviselő javasolta a
strand tovább fejlesztését, parkosítást és a
terület rendezését.

Papp János képviselő kérdezte, hogy a
Csókakő utca felújítása milyen szakaszban
van? A kutyaeledelt gyártó cég telepe
jelenleg, hogy áll? A 0162/1 hrsz-ú ingat-
lan kisajátítási ügye hol tart?

Pál Attila: A Csókakő utca felújítására
az adminisztratív előkészítés folyik. Maga
a felújítás csak jövőre fog megkezdődni.

Csörnyei László: A kutyaeledelt gyártó
cég által megvásárolt területen jelenleg a
vízbekötés és árambekötés folyik.

Orbán László a kisajátítással kapcso-
latban egyeztetett az ügyvéd úrral. Az
ügyvéd úr javaslata alapján célszerű lenne
egy független szakértőt felkérni az ügyben
előzetes értékbecslésre. 

Dömös Károly érdeklődött, hogy a Fő
utca 143. épületére beadott pályázat hogy
áll? Lehet-e tudni, hogy a Fő utcai ún. Töl-
gyfa épületével jelenleg mi van?

Csörnyei László elmondta, hogy a Fő
utca 143–ra beadott energetikai pályázatot
megnyerte az önkormányzat. A támogatási
szerződést aláírta. A támogatás folyósí-
tásánál viszont adminisztratív problémák
merültek fel, mellyel a hatóság ellehe-
tetlenítette a kifizetést. Még dolgoznak a
megoldáson. A Tölgyfa épületet egy
beruházó cég vásárolta meg. 

Borsi Lakatos László kisújbányai lakos
több ügyben is kérte a testület segítségét,
ezért meghívta a képviselő-testület tagjait
a településrészre, egy kihelyezett testületi
ülésre. A helyszíni bejárás keretében
bemutatná miben is kéri az együttműkö-
dést, illetve segítséget. Néhány dolgot
előzetesen megemlített: a kiszáradt fák
kivágása, az EON Zrt. által levágott ágak
elszállítása, hulladék depózása, kavicsos
utak javítása. A legfőbb probléma, amit
említene, hogy nincs víz a kutakban, ennek
megnyugtató megoldását kellene megtalál-
niuk közösen.

Testületi ülés – november 15.

Költségvetési beszámoló és rendelet
módosítás 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megállapította, hogy a 2021. évi költség-
vetés I-III. negyedéves végrehajtásáról
szóló pénzügyi beszámoló reálisan tükrözi
az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a
bevételek és kiadások időarányos tel-
jesülése megfelelő. 

A képviselő testület  6 igen szavazattal,
egy tartózkodás mellett elfogadta a pénz-
ügyi beszámolót, majd megtárgyalta és
elfogadta az idei költségvetés módosítását,
megalkotva a 2/2021.(II.18.)  sz.  önkor-
mányzati rendeletet módosító 10/2021.
(XI.22.) önk. rendeletét.

Vis maior pályázat 

Dr. Csörnyei László polgármester  tájé-
koztatta a testületet, hogy a 413, 390/7 és
480 hrsz-ú ingatlanokra beadták a vis
maior pályázatot. A Belügyminisztérium
kérésére viszont a műszaki szakértő által
meghatározott összegre szükséges a bruttó
összköltséget módosítani.

A képviselő-testület  – 6 igen, 1 nem
szavazattal – hozzájárult a módosításhoz
az alábbiak szerint: A károk helyreállításá-
nak (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége: 9.846.591 Ft, melynek fede-
zetét az önkormányzat az idei költségvetés
terhére 10 %-ban tudja biztosítani. 

Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

Dr. Orbán László jegyző elmondta,
hogy a helyi önkormányzat belső ellenőr-
zését Komló Város Önkormányzati belső
ellenőrzési egysége látja el. A belső ellenőr
az ellenőrzési tervre javaslatokat tett
előzetesen egyeztetve a hivatal pénzügye-
seivel. Mindezek alapján a tervezetet elfo-
gadásra javasolja. A 2022. évre vonatkozó
ellenőrzési és a 2022-2025. évekre vonat-
kozó stratégiai tervet a testületnek kell
jóváhagynia.

A testület  – 6 igen, 1 nem szavazattal
– az ellenőrzési terveket jóváhagyta azzal,
hogy az éves ellenőrzési terv végrehaj-
tásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a
jegyző beszámol a testületnek.

Belterületbe vonási kérelem

Mesterfalvi Attila Morolo utca 40. hsz
alatti lakos a 2347/1 és a 2347/2 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonását kérelmezte
az önkormányzattól.

Orbán László elmondta, hogy koráb-
ban a képviselő-testület döntése alapján,
már kijelölték a belterületbe vonandó
ingatlanokat, melyek a szabályozási terv-
lapon jelölve lettek. Jogszabály alapján a
tulajdonos kezdeményezheti a belterületbe
vonást, viszont ennek átvezetését az ön-
kormányzat nyújtja be. Úgy gondolja,
hogy ennek nincs akadálya.

Dr. Herbert Tamás képviselő nem
értett egyet azzal, hogy foghíjasan vonja be
a testület a területeket belterületbe. Úgy
gondolta, hogy ezt fokozatosan kellene
megtenni. 

A testület  végül – 5 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás szavazattal – Mesterfalvi Attila
kérelmének helyt adott, azzal, hogy a bel-
területi határmódosulás ingatlan-nyilván-
tartásba történő átvezetésének költsége az
ingatlan tulajdonost terheli. 

A Településüzemeltetési NKft. 
2020. évi szakmai beszámolója



Pál Attila Nkft. ügyvezető beszá-
molóját a képviselő-testület  – 6 igen, 1
nem szavazattal –  vita nélkül elfogadta. 
(A beszámolót tömören ld. a 9. oldalon)

Adórendeletek módosítása

A képviselő-testület 6 igen és 1
tartózkodás szavazattal módosította a helyi
telekadóról szóló 6/1991 (VI.11.) sz., a
helyi építmény adóról szóló 5/1991
(VI.11.) sz. valamint a helyi idegenforgal-
mi adóról szóló 10/1999 (XII.1.) számú
önkormányzati rendeletét. 

Orbán László jegyző előterjesztésében
hangsúlyozta, hogy a jelenlegi és a jövő-
beni adómértékek a törvényi  maximum-
hoz viszonyítva nem aránytalanul maga-
sak, és nem járnak az adóterhek jelentős
megnövekedésével.    

A telekadóról szóló új 7/2021.(XI.22.)
önk. rendelet szerint a beépítetlen telkek
adója 6-ról 8 Ft/m2-re , a beépítetlen, nem
építési telkek  valamint a beépített telkek
adója 3-ról 4 Ft/m2-re emelkedik.    

A helyi építményadóról szóló 8/2021.
(XI.22.) rendelet szerint a gépjárműtárolók
adója 165-ről 180 Ft/m2-re,  a lakóingat-
lanok adója 220-ról 240 Ft/m2-re, az
üzletek és a szálláshelyek adója pedig 330-
ról 360 Ft/m2-re emelkedik. 

A helyi idegenforgalmi adóról szóló
9/2021.(XI.22) rendelet szerint az IFA 220
Ft/fő/éj-ről 300 Ft/fő/éj-re emelkedik.  A
rendeletek 2022. január 1-jén lépnek
hatályba. 

Étkezési térítési díjak meghatározása 

A képviselő-testület 6 igen 1 tartóz-
kodás szavazattal megalkotta az általános
iskolai, óvodai, családi bölcsődei ellátás és
a szociális alapszolgáltatások keretében
biztosított étkeztetés térítési díjának 2022.
évi mértékéről és térítési módjáról szóló
11/2021 (XI.22.) önkormányzati rendeletét
is, mely 2022. február  1-jén lép hatályba.  

A rendelet szerint az óvoda konyháján
a gyermekek napi háromszori étkezésének
100 %-os és az alkalmazottak, kötelezően
étkezők étkezésének térítési díja 535
Ft/adag, a bölcsődés gyerekek térítési díja
730 Ft/adag.

Az iskola konyháján a gyermek napi
háromszori étkezés  100 %-os térítési díja
590 Ft, a gyermek  napi háromszori étke-
zés 50 %-os térítési díja 295 Ft,  a gyermek
menza 100 %-os díja 400 Ft, a gyermek
menza 50 %-os díja 200 Ft,  az alkalma-
zottak, kötelezően étkezők díja  535 Ft, a
vendég étkezők valamint a szociális felnőtt
étkezés térítési díja 950 Ft/adag. A fenti
összegek már ÁFA-val növelt árak. 

Költségvetési koncepció

Az Orbán László jegyző által összeál-
lított tervezetet a Pénzügyi-Ellenőrző
Bizottság és a Településfejlesztési, Építési,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság
előzetesen megtárgyalta. A Pénzügyi
Bizottság a koncepcióval kapcsolatban
konkrét módosító javaslatot nem tett, de a
tagoknak az volt a véleménye, hogy a
sportkoncepció elkészítése a jelenleg
kialakult „sporthelyzetben” nem szükséges
és indokolt. A Településfejlesztési Bizott-
ság a 2022. évi költségvetési koncepciót
elfogadhatónak tartotta. A koncepcióhoz
javaslatként érkeztek még az Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézmény vezetőjétől az alábbi kérések az
iskola állagmegőrzésére vonatkozóan:
vagyonbiztonságot növelő eszközök be-
szerzése, kültéri mozgásérzékelős lámpák
felszerelése, kamerarendszer bővítése,
csengők felszerelése a bejáratokhoz. (A
tervezett beruházásokat következő szá-
munkban részletezzük.)

A képviselő-testület végül 6 igen, 1
tartózkodással a módosításokkal kiegészí-
tett koncepciót jóváhagyta.

Földek értékesítése

Az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő 092 hrsz-ú „kivett közút” és
a 090/2 hrsz-ú „kivett saját használatú út”
művelési ágú földingatlanok megvásár-
lására Friedrich Szabolcs Palotabozsok,
Kossuth L. u. 5. hsz. alatti lakos kérelmet
nyújtott be. A képviselő-testület a kérelmet
korábban már megtárgyalta. A földhivatal
helyszíni szemlét tartott és az önkormány-
zat kérelmének helyt adott, így a területek
gyep és szántó művelési ágra változtak. 

A testület egyhangúlag úgy határozott,
hogy a 090/2 hrsz-ú, 1ha 2017 m2 területű
3.36AK értékű legelő művelési ágú föld
eladási árát 20 Ft/m2, mindösszesen
240.340,-Ft összegben, a 092 hrsz-ú 352
m2 területű 0.49AK értékű szántó művelési
ágú föld árát 100 Ft/m2, mindösszesen
35.200,-Ft összegben határozza meg, s
mindkét területet eladja a kérelmezőnek. 

Ingatlan vásárlás

A hosszúhetényi 188/1 hrsz-ú „kivett
beépítetlen terület” művelési ágú 252 m2

területű ingatlan óvodai parkoló bővítés
céljára történő megvásárlásáról még 2020-
ban döntött a testület. Az akkori tulajdonos
az önkormányzat által felajánlott 600 Ft/m2

árat elfogadta. A tulajdonos hirtelen halála
miatt az adásvétel meghiúsult, de az új
tulajdonosok felajánlották az ingatlant
megvételre.

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a Galamb Klára és Solymosi Barna
Fő utca 167. hsz. alatti lakosok által fela-
jánlott 300.000,-Ft vételárat. 

Bérlakások ügye 

Orsós Julianna a Fő utca 104. hsz alat-
ti önkormányzati lakás bérlésére adott be
kérelmet. Nevezett jelenleg az Iskola utca
92. alatti önkormányzati bérlakásra ér-
vényes bérleti szerződéssel rendelkezik,
amelyben   hárman laknak élettársával és a
fiával. Orsós Imre fogyatékkal élő gyerek,
önellátásra nem képes, viszont nem cselek-
vőképtelen. 

Orbán László hozzátette, hogy az Isko-
la utcai önkormányzati ingatlan haszno-
sítása miatt szükséges a bérlőknek cserein-
gatlant biztosítani. Ezért merült fel a Fő
utca 104. számú ingatlan, mely megfelelő
lenne a számukra. A bérleti szerződést egy
évre kötnék. A Fő utca 104-ben jelenleg
Spéth József lakik jogcím nélkül. Ez
átmeneti állapot, az önkormányzat áthe-
lyezési kötelezettséggel nem rendelkezik
felé. 

Az ülésen a közvetlen szomszédok
jelen voltak, és aláírásukkal is tiltakoztak a
beköltöztetés ellen. 

Csörnyei László elmondta, hogy az
ingatlanokat a Roma programban azért
kapta az önkormányzat, hogy a szegregá-
tum felszámolásával, segítse elő az ott élők
beilleszkedését. Azonban azt is tudja, hogy
a Fő utca 5. és 104. alatti lakók kiköltöz-
tetése miért történt. 

Pál Attila Spéth József védelmében
elmondta, hogy nincs hova mennie, s ha
Komlóra kerül, onnan nem tud bejárni dol-
gozni. A fizetése nagyon kevés nem elég a
megélhetésre. Kérte, hogy a testület legyen
erre tekintettel.

Bíró István szomszéd: Utána érdek-
lődtek a családnak a jelenlegi szomszédok-
tól, és negatív visszajelzéseket kaptak.
Úgy érzi, hogy a beköltözéssel visszaáll a
két évvel ezelőtti állapot. A rokonok lejön-
nek és tovább folytatódik a bulizás, han-
goskodás. Jelenleg a kis közösségükben
két súlyosan beteg ember is van, akiknek
nyugalomra van szüksége. A továbbiakban
nem szeretné sem magát. sem a családját
kitenni a várható eseményeknek. Koráb-
ban a fia lakás bérlési szándékát befogadta
az önkormányzat, viszont mégsem történt
semmi előrelépés az ügyben. Közel 8 év
után lehetett csak az előző lakókat is
kiköltöztetni a közösség ellenes visel-
kedésük miatt. Ezt nem szeretnék újra
lejátszani. 

Bertalan Éva szomszéd: Olyan infor-
mációkat tud a beköltözőkről, amelyek
alapján nem képes toleranciát gyakorolni.
Nem kíván félelemben élni, édesanyja
beteg, ápolásra szorul. Úgy gondolja, hogy
annak idején nem volt jó döntés ezt az
ingatlant megvásárolni erre a célra., ami
természetesen az elmúlt években ki is
derült. Elege van abból, hogy hiába
fordultak a rendőrséghez vagy az önkor-
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mányzathoz, a kérésüket a hatóságok ado-
gatták egymásnak, és nem történt semmi. 

Románcz György szomszéd hozzátette,
hogy a korábbi lakóknál a haverok,
rokonok voltak, akik csinálták a balhékat.
Nem volt nyugalmuk, és megfélemlítve
érezték magukat. 

Csörnyei László: Át fogja gondolni az
önkormányzat a hallottakat, természetesen
senkire sem erőltetnek rá semmit. A
pályázatban szereplő ingatlanokat viszont
csak romáknak lehet bérbe illetve tulajdon-
ba adni, vagy közérdekre lehet még fel-
használni Másoknak nem adható, hiába is
szeretnék. Spéth Józsefnek, ezt a lehető-
séget csak ideiglenes ajánlották fel. 

Orbán László hozzátette, hogy a mi-
nisztériumtól a pályázatot lezáró levelet
megkapták a szakmai és pénzügyi elszámo-
lásról, amit 15 évig meg kell őrizni. A pro-
jekten belül az illetékes minisztérium az
őrzési időszak alatt bármikor kérheti az
iratokat, és megvizsgálhatja a lakók jelen-
legi helyzetét. Spéth József lakhatását
átmeneti szálláson tudják megoldani. 

Papp János: Spéth Józsefnek a gyere-
kei segítségét kellene kérnie lakhatásának
megoldásában. Ez is egy lehetőség, hogy
ne kelljen átmeneti szállásra költöznie.

Csajkás Géza: Úgy emlékszik, hogy a
Hármashegy utcában volt még egy felújí-
tatlan lakás. Azzal mi történt?

Pál Attila: Az épület új ablakot, ajtót
kapott, burkolva és festve lett. 

Herbert Tamás szerint határt kell szab-
ni, hogy ki érdemli meg jobban a bérlakást. 

***
Orsós József a Hármashegy utca 1/D.

alatti önkormányzati lakás bérlésére adott
be kérelmet, melyben édesanyja, néhai
Orsós Teréz lakott, de nem rendelkezett
érvényes lakásbérleti szerződéssel. Orsós
Teréz egy nagyobb bérlakást szeretett
volna, mely hirtelen halála miatt már nem
valósult meg. Fiának a bérleményre való
jogfolytonossága nem áll fenn.  

A képviselő-testület végül egyhan-
gúlag úgy határozott, hogy Orsós Julianna
ügyét a felmerült új információk miatt
elnapolja, Orsós József önkormányzati
bérlakás kérelmét viszont nem támogatja. 

Bejelentések, egyebek

A testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta még az ülés végén:        

–  Az önkormányzat likviditásának biz-
tosítása érdekében a Takarékbank Zrt. által
adott folyószámla hitelre vonatkozó hitel-
ajánlatot 12.000.000 Ft összeggel, és
2022.12.31-i lejárattal ingatlanfedezet
nélkül elfogadja.

– A képviselő-testület tudomásul veszi,
hogy a Helyi Építési Szabályzat 1. sz.
módosítási eljárásában a 1209 hrsz-ú

ingatlanra vonatkozó településrendezési
szerződés Köbli Róbert Károly Kismező
utca 16. alatti tulajdonossal kerül aláírásra.

– Az önkormányzat az idei közmeg-
hallgatást  2021. december 7-én 17 órakor
tartja az általános iskola ebédlőjében.

– Az Iskola u. 92. sz. épület felújítása
érdekében a képviselő-testület a Teleki
László Alapítvány Népi Építészeti Prog-
ram felhívására kiírt pályázat meg-
valósításához 375.000 Ft-ot önerőt biztosít
a 2021. évi költségvetés terhére.

***
Pál Attila kérte, hogy fontolja meg a

testület, hogy a Hosszúhetényi Település-
üzemeltetési Nonprofit Kft. nevét mind
technikai, mind gyakorlati okok miatt
megváltoztathassák! Az e-mail címüket
már egyszerűsítették. 

***
Leirer József lakos elmondta, hogy a

Telekom Nyrt. a vezetékek védelme miatt
levágta a fák ágait. Javaslata, hogy a fák
másik felén lévő ágakat is vágják le,
melyet az önkormányzat tűzifaként
hasznosíthatna. 

Földesi Balázs lakos elmondta, hogy
méltánytalannak és etikátlannak tartja a
zárkerti ingatlanok vásárlásánál, hogy a
kifüggesztést követő 60 napon belül bár-
mikor vételi ajánlatot tehet egy helyi
földműves. Úgy gondolja, hogy ember-
ségesebb lenne ezt előre egyeztetni. Ezt
azért vázolta fel, mert ismerőse szeretne e
módon vásárolni.

Varga Máté hozzátette, hogy ezzel a
helyi földművesnek joga van kizárni azt a
vásárlót, aki korábban az eladóval meg-
egyezett, esetleg már  a vételárat is
kialkudta. Így az első vásárló helyzete
kilátástalanná válik.

Csörnyei László elmondta, hogy a
mezőgazdasági földek értékesítését a föld-
forgalmi törvény szabályozza az önkor-
mányzatnak beleszólása nincs. A pol-
gármesteri hivatal dolgozója csak a hirdet-
mény kifüggesztését és az azzal járó
adminisztrációs feladatokat végzi el. Az
elbírálás más hatóság hatáskörébe tartozik. 

***
Varga Máté a testület véleményét kérte

egy korcsolyapálya kialakításához a Moro-
lo utcai játszótérnél. A korcsolyapályát
mindenki a saját felelősségére használhatná. 

Pál Attila: Az időjárás függvénye is a
korcsolyapálya kialakítása és használata.
Szerinte meg kell vizsgálni a jogi hátterét is.

Csörnyei László szerint is utána kell
járni, hogy milyen jogi és formai köve-
telményei vannak. 

***
Földesi Balázs szerint a Czöndör-

gödörnél ki lehetne alakítani egy kerékpár-

utat. Mekkora az esélye ennek?
Pál Attila: Egy kerékpárút kialakítása

már korábban felmerült. Sajnos az érintett
területből a szükséges nagyságú földet a
tulajdonosok nem adják el. Amennyiben az
adásvétel létrejönne úgy a jelenlegi szántó
művelési ágat kellene megváltoztatni,
illetve művelés alól kivonni azt. A
kerékpárút a Verseny utcát és a Bencze J.
utcát kötné össze.

Csörnyei László:  Közérdekből esetleg
ki lehet sajátítani. Jó lehetőség lenne a
kerékpárút kialakítása.

Orbán László: Kerékpárútra nem lehet
kisajátítást indítani, de közútra igen. 

Herbert Tamás: Javaslata, hogy nézze
meg az önkormányzat a kisajátítás lehe-
tőségét.

A  képviselő-testület végül egyhangú-
lag úgy határozott, hogy a Bencze J. utcát
és Verseny utcát összekötő szilárd burko-
latú közút kialakítása céljából a 0157 és
0159 hrsz-ú ingatlanból a szükséges
földterületet a tulajdonosoktól megvásárol-
ja. Amennyiben a felek között nem jön
létre az adásvételi szerződés, a képviselő-
testület a szükséges földterület tulajdon-
jogát közérdekű célú kisajátítás jogcímén
szerzi meg.

***
Papp János elmondta, hogy a bizottsá-

gi ülésen szóba került a zöldhálózati terv
alapján egy-egy utca fásítása, amelyet
most lehetne megkezdeni. Javasolta, hogy
a mezőőr mérje fel az újtelepi részen a
telepítendő fa mennyiségét, valamint azt,
hogy a kiültetés megvalósítható-e. 

Javasolta továbbá, hogy idén az idősek
karácsonyán a veszélyhelyzetre tekintettel
hagyják el a műsort és a megvendégelést,
az ajándékcsomagokat szállítsák ki inkább.

A testület mindkét javaslatot elfogadta. 

***
Furák Zoltán lakos elmondta, hogy

szeptemberben tartottak egy falugyűlést
Kisújbányán. Ezen elhangzott több  kiala-
kult súlyos probléma, mint például  a kutak
kiszáradása, a folyamatosan csökkenő víz-
mennyiség. A szennyvíz elvitele is prob-
lémát jelent, mivel az előző szerződéses
szolgáltató egyáltalán nem jött ki, a jelen-
legi pedig még mindig nagyon drágán adja
a szolgáltatást. Mindkettő probléma akut,
az önkormányzat segítségét kéri. 

Csörnyei László: A problémát ismeri,
ami sajnos nem egyedi. A Kisújbánya
központjában lévő kutat közkúttá nyil-
vánítják, ennek intézése már folyamatban
van. Esetleg vis maior keretből lehetőség
lesz a kutakat helyreállítani. Sajnos
vezetékes víz vételére nem lesz lehetőség.
A beadott szennyvíz pályázatnál az a baj,
hogy a pályázat olyan helyekre lett kiírva,
ahol vezetékes víz van. Ez azonban nem
derült ki a pályázat beadásánál. 
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Testületi ülés – november 30.

Tájékoztató a családi bölcsődéről 

Dr. Csörnyei László polgármester el-
mondta, hogy a családi bölcsőde társulási
formában indult el a településen.  Pfeffer
Józseffel Bogád polgármesterével, aki a
Megyei Közgyűlés tagja, és egyben a tár-
sulás elnöke, még egyeztetnek a lehető-
ségekről, fejlesztésekről. Esetlegesen új
bölcsőde kialakítására a TOP Plusz
pályázatok keretében lesz lehetőség. 

Vitéz Nikoletta a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás munkatársa el-
mondta, hogy Pécs és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapel-
látási Központ Családi Bölcsőde Hálózat
egyik intézménye a hosszúhetényi családi
bölcsőde. A hálózathoz 42 település tar-
tozik, ebből az ő intézményük 21 tele-
pülésen lát el feladatot. A csoportok egy-
egy telephelynek számítanak. A családi
bölcsőde 5-7 fős csoportokból áll, ezt
szeptember 1-től már 8 főre lehet kiegé-
szíteni. Tehát maximum 8 fős lehet egy
csoport. 5 fős csoportonként 1fő 8 órás, 7-
8 fős csoport esetén pedig 1 fő 8 órás és 1
fő 6 órás kollégát kell foglalkoztatni. A
foglalkoztatáshoz korábban 40 órás tanú-
sítvány megszerzése is elegendő volt, majd
ezt 100 órásra bővítették ki. Nagyon örül-
tek a kezdeményezésnek, hogy Hosszú-
hetényben is legyen családi bölcsőde. A
településen 2 x 5 fős csoportot hoztak létre
2 fő 8 órás kollégával, akik helyi lakosok.
Így ez két telephelynek számít. A családi
bölcsődék kialakításánál igyekeznek fi-
gyelembe venni a helyi igényeket, illetve
lehetőség szerint helyi lakost foglalkoztat-
ni. A település védőnőitől is sok segítséget
kaptak. A védőnői statisztika szerint jelen-
leg 0-3 éves korcsoportban 107 gyermek
van a faluban. A bölcsőde igénybevé-
teléhez fontos elmondania, hogy a szülő-
nek munkahellyel kell rendelkeznie. A
bölcsődei szolgáltatás térítési díja 250 Ft
gondozási díj + étkezés 730 Ft /nap, ezt a
szülőnek kell megfizetni normatíva nem,
jár utána. 

A másik jó tapasztalata, hogy nagyon
gyorsan létrejött a településen a bölcsőde,
Mindez a jövőre nézve is mutatja, hogy e
fajta intézményforma létrehozása nagyon
rugalmas és gyors lehet. Hálózatuk folya-
matosan növekszik, igény van a tele-
püléseken a kiscsoportos ellátásra (bölcső-
dei ellátásra), a szülők preferálják. 

Csörnyei László: Bölcsőde kialakításá-
ra a település már korábban is pályázott, de
eddig nem nyert.  Azért választották ezt a
formát, mert rugalmas, és a költségek
viselése közös. A társulás részére az önko-
rmányzatnak az ingatlant kell biztosítania,

és a rezsi költséget kell megfizetnie. 
Dr. Herbert Tamás: Megnézte a jelen-

legi épületet és nagyon tetszett neki a
kialakítása. Kérdése, hogy a jövőben az
épület és annak infrastruktúrája fejlesz-
tésével kapcsolatosan van-e elképzelés? 

Vitéz Nikoletta: Az önkormányzat dön-
tése az ingatlan fejlesztése, ők a jelentkező
helyi igényekhez igazodnak. A csoportok
létszám kialakításánál figyelembe vették
az ingatlan paramétereit (1 gyermek/3 m2). 

Csörnyei László véleménye az, hogy új
épület esetében is a település családi
bölcsődében gondolkodjon. Jónak tartja a
társulás családi bölcsődei rendszerét. 

Pályázati lehetőségek

Csörnyei László részt vett a megyei
önkormányzat pályázati fórumán, ahol
tájékoztatták, hogy elsősorban ötleteket
várnak az önkormányzatoktól. Ehhez majd
egy adatlapot kell beadni. Ebből fognak
választani, dönteni,  a tervek elkészítésére
pedig 36 hónap áll rendelkezésre. 

Jendrek Szilvia pályázatíró  elmondta,
hogy a TOP Plusz pályázatok 2021. de-
cember 1-től indulnak. Érdemes tudni róla,
hogy az összes pályázat 100 %-os finan-
szírozású. A projekt menedzsmenttől a ter-
vezésig és nyilvánosságig minden költség
elszámolható benne. Ami egységes a
pályázatoknál, hogy kötelező valamilyen
akadálymentesítés, ez lehet infokommu-
nikációs, fizikai akadálymentesítés vagy
olyan tájékoztató táblák kihelyezése, amit
látássérültek tudnak használni.  Ami még
pozitív a TOP-os pályázatoknál, hogy
előfinanszírozott, tehát a döntést követően
az előleg 100%-ban lehívható.

Herbert Tamás: Új buszmegálló
létesítése is tartozik a pályázati célok
közé?

Jendrek Szilvia pályázatíró  véleménye
szerint beleférhet. Második körben indul a
belterületi utak fejlesztése is. 2022. január
10-től 100 millió Ft támogatási összeggel:

Csörnyei László véleménye szerint a
pályázatok benyújtása előtt rangsor, illetve
fontossági sorrend felállítása szükséges.
Az első körös pályázatok benyújtására
rövid lesz a határidő, ezért gyorsan kell
lépni.

A Komlói Kistérségi Társulás ügyei

A társulás 2021. november 25-i ülésén
a társulás 2021. I-III. negyedévi költ-
ségvetésének alakulásáról, háziorvosi fela-
dat ellátás finanszírozásához igényelt rend-
kívüli költségvetés elszámolásáról a térsé-
gi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai programjának és SZMSZ-ének,
valamint az Integrált Szociális Szolgáltató
Központ SZMSZ-ének elfogadásáról dön-

töttek, melyhez a képviselő-testület
jóváhagyása szükséges.  A képviselő-
testület egyhangúlag  jóváhagyta az elő-
terjesztéseket.

DRV Zrt. 2021-2035 évi Gördülő
Fejlesztési Terv módosítása

A  DRV Zrt. a gördülő fejlesztési terv
beruházási tervrészének és felújítási-
pótlási tervrészének módosítását küldte
meg. A módosítás olyan feladatokat tartal-
maz, amelyre a megrendelés megtörtént,  a
megvalósítás folyamatban van. A
felújítási-pótlási tervrész módosítása a
2020-ról áthúzódó feladatokat tartalmazza.

A képviselő-testület ezt a módosítást
hagyta  jóvá.

Bursa Hungarica 

A Közoktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatokat előzetesen megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta. A felső-
oktatási önkormányzati ösztöndíj-pályá-
zatra jelentkezők közül Bélafi Fanni Vas-
utas u.4., Cseri Bence Ákos Bencze J. u.
34; Czesznak Mária Dalma Fő u. 134.,
Erdei Boglárka Kossuth L. u. 54., Horváth
Patricia Ormándi u. 3/2., Kruzsely Gina
Erzsébet és Kruzsely Pálma Kata, Fő utca
95.;  Révész Kinga és Révész Levente Fő
utca 147/1., Schumann Adél Püspök-
szentlászló utca 24. szám alatti pályázókat
támogatja 3.500 Ft/fő/hó összegben.

Papp János bizottsági elnök elmondta,
hogy a bizottsági ülésen még tárgyaltak a
mozi épületének felújításáról és haszno-
sításáról is.  Korábban két egyetemi diplo-
mamunka keretében a mozi épületéről fel-
mérési rajz készült. Pécsi építész tervező
szakembert is felkért a képviselő-testület
az épület további sorsának meghatáro-
zására. Döntés nem született. 
Az épület felújítása az alábbi  valós prob-
lémákra jelentene megoldást: házasság-
kötő terem hiánya, díszterem hiánya, több-
funkciós nagyterem hiánya, védőnői szol-
gálat ideiglenes működési engedélye, az
épület állagmegóvásának időszerűsége. A
felújítással az akadálymentesítés kiépítése
is megvalósítható lenne. A nagyteremben
rendezvényeket, esküvőket, testületi ülést,
közmeghallgatást lehetne tartani. Lehető-
ség lenne mozitörténeti kiállítás és közös-
ségi vetítő terem létrehozására is. Javasla-
ta, hogy a mozi épületére készüljön egy
felújítási terv.

Orbán László úgy gondolta, hogy jó
megoldás lenne az épületet több lépcső-
ben átalakítani és felújítani. Mindenkép-
pen érdemes az épületet megtartani. A
védőnői szolgálat épülete már nem felel
meg a műszaki paramétereknek, ezért
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ideiglenes a működési engedélyük. Meg-
felelő elhelyezésük időszerű lenne. 

Herbert Tamás azzal nem értett egyet,
hogy a védőnői szolgálat a mozi épü-
letében kapjon helyet. Úgy gondolta, hogy
jobb lenne csak kulturális célra használni
az épületet. Javasolta, hogy keressen az
önkormányzat egy építészt, aki szakmai
szempontok alapján meg tudja mondani,
hogy milyen felújítások, bővítések végez-
hetők el az épületen.

A képviselő-testület a mozi épületé-
nek felújítására tett bizottsági javaslat
alapján megbízta a bizottság elnökét és a
Település-üzemeltetési Nkft. ügyvezetőjét,
hogy a javaslat megvalósítása érdekében
koordinálják a jövőbeni feladatokat, és
erről tájékoztassák a képviselő-testületet.

Van út - nincs út

A Kollmax Kft. részére 2018-ban
eladott 012/2 hrsz ingatlanra végre beve-
zették az áramot. A víz és szennyvíz
bekötésénél derült ki, hogy a jelenlegi út
közútként nincs lejegyezve. Ennek meg-
oldására a változási vázrajz szerinti kivett
közút megnevezésű ingatlant az önkor-
mányzat visszavásárolja a Kollmax Kft-
től, figyelemmel arra, hogy a Kft. nem
adhat át ingyenesen közutat. A kivett közút
ingatlannal megegyező nagyságú területet
pedig telekalakítás és művelési ág kivonás
után az önkormányzat eladja a Kollmax
Kft. részére ugyanazon árért. 

Étkezési térítési díjak 

Az előző ülésen már szavazott a
testület  az általános iskolai, óvodai, csalá-
di bölcsődei ellátás és a szociális alapszol-
gáltatások keretében biztosított étkeztetés
jövő évi térítési díjának meghatározásá-
ról, azonban a kormány döntése alapján
január 1-vel nem lehet térítési díjat emelni,
csak a jövő év második felétől. Ezért a
jegyző javaslatára a testület aképpen
fogadta el a rendeletet. hogy az 2022.
július 1-jén lép hatályba.

Óvodai munkaterv elfogadása

A Közoktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság a Zengő Óvoda és
Konyha 2021-2022. évi munkatervét elfo-
gadásra javasolta a testületnek, melyet 5
igen, 1 tartózkodás mellett a képviselő
–testület el is fogadott.    

Önkormányzati bérlakás ügye

Orsós Julianna Iskola u. 92. hsz. alatti
lakos kérelmet nyújtott be a Fő utca 104.
hsz. alatti önkormányzati lakás bérlésére.
Az előző testületi ülésen az ingatlan szom-

szédságában lakók tiltakozása miatt a kép-
viselő-testület részéről döntés nem szüle-
tett.  A jelen ülésen a képviselő-testület – 4
igen 2 tartózkodás szavazattal – az alábbi
határozatot hozta:        

Orsós Julianna kérelmét nem fogadja
el, részére a Hármashegy utca 1/B ingat-
lant adja bérbe. Megbízza a jegyzőt, hogy
a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa
a kérelmezőt. A bérlőnek a lakóház elha-
gyására 2022. január 15-ig van lehető-
sége.

Bejelentések, egyebek

A képviselő-testület a helyi adók kis
mértékű emeléséről döntött korábban,
hiszen az adók mértéke az elmúlt 15 évben
nem változott. Viszont a 641/2021 (XI.25.)
Korm. rendelet módosította a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges
helyi adó intézkedésről szóló 535/2020
(XII.1.) Korm. rendeletét. A módosítás
szerint  2022. évben nem lehet a helyi adót
emelni. Ezért a helyi adó emeléséről szóló
rendelet módosítása nem léphet hatály-
ba januárban.

   ***
Két pályázat beadásáról is döntött a

testület: LEADER felhívás keretében a
Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű
ingatlanok, eszközös rehabilitációja és
fejlesztése című pályázat a kultúrház
felújításán belül egy vizesblokk kiépí-
tésére és a Közrendet, közlekedés- és
közbiztonságot leginkább javító, helyi pro-
gramok és fejlesztések című pályázat
keretében pedig a Petőfi utcában 2-4. hsz
előtt elhelyezendő napelemes sebesség-
mérő eszközre, valamint a Püspökszent-
lászló felé vezető úton, egy elektromos
kijelző elhelyezésére.

Testületi ülés – december 7. 

Hosszúhetény településkép-védelméről
és a helyi építészeti-műszaki tervtanács

működtetéséről szóló rendelet
módosítása

Csörnyei László polgármester tájékoz-
tatta a testületet, hogy jogszabályi változá-
sok miatt vált szükségessé a rendelet
módosítás. A Helyi Építési Szabályzat
módosítása tárgyában a holnapi napon
megy egyeztetésre az állami főépítészhez.
Erre azért van szükség, mert a hatóságok
és az állami főépítész által beküldött
vélemények pontosításra szorulnak.

Hajdu Csaba főépítész: A képviselő-
testület 7/2020 (VIII.26.) számon alkotta
meg Hosszúhetény község településkép-
védelméről és a helyi építészeti-műszaki
tervtanács működtetéséről szóló ren-

deletét. A módosítás elsőleges indoka,
hogy a település-fejlesztési koncepcióról,
az integrált település-fejlesztési
stratégiáról és a település-rendezési eszkö-
zökről, valamint a település-rendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012
(XI.8.) Korm. rendelet településképi ren-
deletekre vonatkozó előírásai 2021. de-
cember 31-vel hatályukat vesztik. A hatá-
lyon kívül helyezett szakaszok helyett a
településtervek tartalmáról, elkészítésének
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 419/2021 (VII. 15.) Korm.
rendelet lép hatályba. Mindezek miatt a
rendeletben található jogszabályi hivat-
kozások megváltoztatása szükséges annak
érdekében, hogy a rendelet 2022. január 1-
ét követően is alkalmazható legyen.
Továbbá szükségessé vált a jogszabály
szerkesztésnek nem megfelelő szakaszok
újraszabályozása változatlan tartalommal. 

A tulajdonos kérelmére a Fő utca 122.
sz. alatti ingatlan helyi egyedi védett-
ségének megszüntetésére is sor kerül, mert
az épület elvesztette védett értékeit. Ezen
túl pontosításítani kell az Iskola utca 92.
szám alatti ingatlan helyrajzi számát az 1.
melléklet táblázatában, ahol az helytelenül
szerepel. 

A képviselő-testület a község telepü-
lésképi védelméről és a helyi építészeti-
műszaki tervtanács működtetéséről szóló
7/2020 (VIII.26.) önkormányzati rende-
letét az előterjesztés szerint, egyhangú
szavazással   módosította.

Újbóli bérlakás kérelem

Orsós Julianna Iskola u. 92. hsz alatti
lakos korábbi kérelmét ismét benyújtotta
az önkormányzathoz, melyben a Fő utcai
bérlakást szeretné megkapni.

Csörnyei László a kérelemmel kapcso-
latban a korábbi képviselő-testületi döntés
fenntartását javasolta. 
A napirenddel kapcsolatban  a képviselő-
testület  – egyhangúan 6 igen  szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület Orsós Julianna és
Leopold Gábor Hosszúhetény, Iskola u 92.
hsz alatti lakosok kérelmét nem fogadta el
és a 114/2021 (XI.30.) számú határozatát
nem vonta vissza.

Közmeghallgatás – december 7.

A közmeghallgatáson a megjelent kép-
viselőkön, jegyzőn, polgármesteren kívül
nyolc fő vett részt. 

Dr. Csörnyei László tájékoztatót tartott
az önkormányzat és intézményei 2021. évi
költségvetésének teljesítéséről és a 2022.
évi célokról, fejlesztési tervekről.

Elmondta, hogy tavaly a vírus helyzet-



re tekintettel elmaradt a közmeghallgatás.
Tájékoztatóját a költségvetés számszerű-
sítésével kezdte, majd a második részében
a tervekről és fejlesztésekről beszélt. 
Az önkormányzat működési rendszere
összetett, több bevételből áll össze, illetve
a pályázatok összege nagyban emeli meg a
bevételi oldalt. A november 30-ai állapot-
nak megfelelően az önkormányzat és
intézményeinek bevételei és kiadásai az
alábbiak szerint alakultak:
Összes bevételünk: 948.009.606 Ft (89,4%)
Helyi adóból 69.533.667 Ft érkezett az
önkormányzat számlájára 2021.11.30-ig.
Normatív állami támogatás összesen
350.770 352 Ft értékben folyt be az önkor-
mányzat bankszámlájára.
Össz. kiadásunk: 894.456.912 Ft (84,35%)
A polgármester a számszaki adatokat rész-
letesen is ismertette, majd  beszélt az el-
végzett feladatokról, a folyó pályázatokról
.

Lakossági kérdések, hozzászólások

Leirer József: Örömmel hallotta, hogy
jelenleg sok pályázata van az önkor-
mányzatnak, nem érti, hogy az egy főre
jutó pályázati összeg az egyik évben
26.000 Ft volt. Mindezt nagyon kevésnek
véli. 

Elmondta továbbá, hogy a Kossuth L.
utca 1966-ban kapott aszfaltot, míg a
Petőfi utca 1976-ban. Ezért nem érti, hogy
miért nem a Kossuth L. utca felújítása
folyta-tódik. 

Szükséges lenne a szelektív kuka
ürítésének gyakoribbá tétele. Tudomása
szerint sokan a többlet szelektív szemetet
elégetik, ami környezetszennyező.

A körzeti rendőr hiánya miatt a faluban
nincs retorzió semmilyen kihágásra. A
posta előtt parkoló autók száma egyre
nagyobb, a megállás tiltására tábla kihelye-
zését javasolja.

Nincs megoldva az utakra belógó sö-
vények rendben tartása, nyírása. Az Iskola
utcában a közúton áll egy villanyoszlop,
mely szerinte nincs szabályosan megje-
lölve, szerinte ez igy balesetveszélyes.

Az óvoda parkolójában a gödrök ka-
viccsal való feltöltése nagyon fontos lenne.

Egyesek a házuk előtti közterületet
kizárólagos saját használatra elzárják
mások elől, így nem lehet megállni parkol-
ni. Fontos lenne ennek megoldása.

Úgy gondolja, hogy az adóemelés nem
jogos. Az ő háza előtt évek óta nem került
fejlesztésre semmi, holott az adóbevéte-
lekből fejlesztésre is lehetne fordítani
pénzösszeget.

Azt is nehezményezi, hogy az útfej-
lesztési hozzájárulás összegét a képviselő-
testület nem emelte meg ezidáig a növekvő
útfelújítási költségekkel arányosan. 

Hegyi Zoltán felszólalásában elmond-
ta, hogy a forgalmasabb túravonalaknál
nagyon sok a szemét. Ennek elvitelére van
valamilyen megoldás?

Hiányolja a patakmeder folyamatos
karbantartását, folyamatos monitoringo-
zását, úgy gondolja, hogy évente 3-4 alka-
lommal ez szükséges lenne. Ezt hogyan
oldja meg az önkormányzat?

A Petőfi utcai forgalomnövekedést
milyen megoldással kívánja az önkor-
mányzat orvosolni?

A feltett kérdésekre Orbán László
jegyző, Csörnyei László polgármester és

Pál Attila Település-üzemeltetési Nkft.
ügyvezető próbált kielégítő válaszokat,
megoldásokat adni, majd a közmeghall-
gatást a polgármester bezárta. 

Dr. Orbán László jegyző
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Köszönet a legkisebbek
nevében

A Mazsola és  Tádé családi bölcsőde
dolgozói – Balázs Lászlóné és Gyenis
Nikolett – ezúton is köszönjük minda-
zoknak, akik valamilyen módon segítet-
ték, támogatták a beindulást ill. azóta is
azon vannak, hogy zavartalanul
működhessünk!

Pénzbeli hozzájárulás: 20.000 Ft
Szeitz Dóra és Mihály Tibor (Pilis-
vörösvár), 10.000 Ft + árvácskák az
udvarra Szilágyi Róbertné, Bogyó és
babócás könyvekre közösen adomá-
nyozott: Straub Zsófi és családja,
Mauchart Emese, Varga Izabel, Garam-
völgyi Ágnes, Bene Brigitta, Horváth
Dominik és családja, Horváth Márk és
családja, Gyöngyösi család, Kincsey
Anita, Szabó Krisztina, Zugfil Gyöngyi. 

Köszönjük a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak és mindazoknak, akik
játék készletünket, felszereltségünket
további játékok és használati tárgyak
felajánlásával bővítették. 

Köszönet Lázár Józsefnének a
bölcsőde textiliáinak varrásáért, Gyenis
Csabának a soron kívüli gyors vil-
lanyszerelési munkálatokért és minden
egyéb segítségért, Lázár Ferencnek a
konyhabútor összeszereléséért és
rögzítéséért, illetve a további javítási
munkákért, Strung Nándornak a homo-
kozó céljára adott traktorgumitért.

Ezúton is köszönet az Önkormányzat
és a Település-üzemeltetési Nkft. mun-
katársainak a telephely kialakításában
végzett munkájukért! 

Balázs Lászlóné és Gyenis Nikolett
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Ügyvédi 
alirodát nyitottam 
Hosszúhetényben

Andocsiné 
dr. Kestler Annamária
Tel: 06 70/395-0446

Dr. Rácz András államtitkár, dr. Hargitai János országgyűlési képviselő,
Závoczky Szabolcs a DDNP igazgatója valamint Óbánya és Hosszúhetény pol-
gármestere avatta fel október 26-án a felújított turista pihenőt Kisújbánya
határában az óbányai völgyben és a Cigány-hegyi kilátót. A nemzet park által
létesített új pihenőt, esőbeállót Bartha Zsolt atya is megáldotta.        Fotó: M. Zs.

A Polgármesteri Hivatal 
december 23-24-én 

zárva lesz!
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Az idei év mérföldkőnek számít a Kft.
életében, hiszen a személyi állománya sta-
bilizálódott, az egyes munkanemek belső
leosztása megvalósult, a társaság belső
szervezettsége letisztult, megerősödött.
Ennek köszönhetően tudtuk átvállalni az
Önkormányzat pályázatainak előkészí-
tését, konkrét megírását, benyújtását és
menedzselését is. A múltban ezeket a
pályázatokat külső, szakcégek írták és
menedzselték. A változásnak köszönhető-
en nemcsak egyszerűsödtek a munka-
folyamatok, hanem a pályázati anyagok is
jobbak lettek, „magunkénak érezve” a
fejlesztéseket. Közreműködtünk az önkor-
mányzat érdekkörébe tartozó  intézmények
pályázatainak megírásában, kezelésében
is. Így született meg a Tájház, és a Nyugdí-
jas Klub két pályázata is, melyben a
pályázati előkészítési és projektmenedzs-
ment feladatokat a Kft. látja el.

Nyertes pályázatok
1. Fő utca 143 (Tóth Béla ház)– beadva –
nyert, jogi akadályok miatt áll a támogatási
szerződés megkötése
2. Kultúrház fűtés korszerűsítés – pályázat
nyert – lezárásra került, a pályázati célok
megvalósultak.
3. Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
Csókakő utca, Zrínyi utca, és patakmeder
egy része (TOP pályázat keretében) nyert,
közbeszerzés folyamatban van.
4. Tájház pályázat benyújtva – nyert, meg-
valósítás alatt
5. Külterületi utak felújítása (Tót út) cny-
ert, megvalósítás jövőre
6. Belterületi utak felújítása (Szent Borbála
utca a buszfordulóig) – nyert, meg-
valósítása (közbeszerzés) folyamatban.
6. Zártkerti utak felújítása A Hercegi dűlő
külterületi része –  beadva, első előzetes
ellenőrzés megtörtént.

Beadott Magyar Falu pályázatok
– Petőfi utca aszfaltburkolatának megújí-
tása – nyert, közbeszerzés folyamatban van.
– Tesco pályázat – nyugdíjas klub „Ön vá-
laszt, mi segítünk” – helyi közösségek támo-
gatása – nyert, megvalósult, lezárásra került.
– Járdafelújítás – nem nyert az idén
– Ágaprító vásárlás – nem nyert
– Felelős állattartás támogatása – tarta-
léklistára került.
– Falubusz beszerzése – nem nyert.
– Temető parkoló megújítása – nem nyert
– Civil pályázat – Nyugdíjas klub – helyi
közösségek erősítése – nem nyert.
– Játszóterek felújítása – nem nyert.

Játszóterek
Télen nem szerencsés kültéri munkát

végezni, de a játszóterek felújítását azért
terveztük télvíz idejére, mert ebben az

időszakban használják a legkevesebben,
akkor hiányzik legkevésbé a megszokott
szabadtéri időtöltés, hiszen az időjárás
amúgy is legtöbbször keresztülhúzza az ilyen
irányú terveinket. Ennek megfelelően fog-
tunk neki a munkának, sajnos be is iga-
zolódott a gyanúnk, és majdnem teljesen
újjá kellett építeni a játékeszközöket. A
szakmai, jórészt famunkákkal Kisföldi
Tamás, helyi szakembert bíztuk meg, a
kiemeléshez, visszahelyezéshez szükséges
gépi és kézi munkát a Település-üzemel-
tetés munkatársai végezték. A kiemelke-
dően meleg nyár késztetett a játszóterek
további fejlesztésére a napvitorlák kihelye-
zésével, melynek nagy sikere volt.  A ját-
szótereket bevizsgáltattuk és engedélyez-
tettük a Kormányhivatal által akkreditált
céggel.

Szociális lakások
A Hármashegy utcai ingatlanban két

lakás teljes belső felújítása és nyílászáró
csere történt.

Iskolában elvégzett feladatok 
Az iskolában befejeztük a támfal

felújítását, az évzárót már ennek igény-
bevételével tartották meg. Nem volt
egyszerű, hiszen manapság szakembereket
sem lehet időre találni. A támfal felújítása
által a megrepedt beton jelentette omlás-
veszély is megszűnt, valamint korszerű
ülőhelyeket alakítottunk ki. Régi igény az
iskolában, hogy az udvaron legyenek
ülőhelyek, melyek az évnyitó és záró
ünnepségeken főként, de minden szabad-
téri ünnepélyen méltó módon nyújtanak
pihenési lehetőséget a résztvevőknek.

A folyosón lévő „fénynyílás” már
régóta okozott fejfájást az iskola vezető-
ségének. A település-üzemeltetés, vala-
mint a Pécsi Tankerület bevonásával szüle-
tett meg a konszenzusos megoldás, hogy
balesetvédelmi hálóval védjük meg a
gyerekeket a leeséstől.

A Diákönkormányzat minden évben
papír és műanyaggyűjtést szervez a tanu-
lók számára. Az összegyűjtött anyag szál-
lítását, rakodását társaságunk végzi.

Kialakítottuk a parkolót az iskola déli
bejáratánál. Külön örömteli esemény, hogy
a szülők megszokták az új parkolási ren-
det. A terület világítással való felszerelése
folyamatban van.

Többszöri alkalommal ázott le a kony-
hánál a tető. Ennek okát is sikerült
megszüntetni. Az iskolai játszótér bevizs-
gálása is megtörtént. 

Útépítés, javítás
– A Gyüke-völgyben betonút kialakítása,
szennyvízszivattyú megközelítésének biz-
tosítása.

– A püspökszentlászlói út felújítása, teljes
hosszban.
– A kisújbányai út bevezető szakaszán
kátyúzás, betonozás.
– Kátyúzás a falu teljes területén.

Bölcsőde kialakítása, javítás, felújítás,
átalakítás

Pontos igényfelmérés után alakítottuk
ki a bölcsőde épületét, gipszkarton fal
építéssel, klímák beszerelésével, villany-
hálózat felújítással, bútorok, polcok készí-
tésével, mosdók kialakításával. Felújítot-
tuk a vízóraaknát, kerítést, pincelejárót,
raktárhelyiséget. Bölcsődei előírásoknak
megfelelő korlátot és kapukat építettünk a
tornácra.

Sportpark a  Morolo utcai játszótéren
A játszótérre 11 db felnőttek számára

kialakított sporteszköz kerül kihelyezésre,
ezek alapjait (alap ásás, betonozás, tér-
kövezés) építettük meg. Az eszközök a
lakosság testmozgását segítik elő.

Folyamatosan adódó feladatok
A beruházások és a tavasztól késő

őszig tartó folyamatosan végzett feladatok
mellett (fűkaszálás a falu egész területén,
dűlőutak karbantartása, ágvágás, mozi
udvar takarítása, gazolás, kapálás a falu
teljes területén. A püspökszentlászlói út
karbantartása,  kisújbányai falurendezés.
Hátsó kert gazolás, kapálás, D-i elkerülő
gazolás, kapálás, É-i elkerülő gazolás,
kapálás. Homokozók rendbetétele, ját-
szóterek karbantartása, javítása. Tájház
rendezés, fűnyírás, takarítás,  karbantarási
munkák, fűtés. Levélgyűjtés a falu köz-
területein az őszi időszakban) az eseti
munkákat is el kell végeznünk.

Társaságunk a teljesítőképessége hatá-
rán van, a lebonyolítandó pályázatokkal,
ezek koordinálásával, valamint a napi
feladatokkal  és a település üzemeltetésével. 

2021-ben lényegesen nem változott a
közfoglalkoztatottaink száma (20 fő) fela-
dataink azonban sokszorozódtak.

Társaságunk foglalkoztatottainak lét-
száma sem változott az elmúlt évben, egy
fővel bontottunk munkaszerződést, és egy
főt alkalmaztunk bértámogatással. Nagy
szükség lenne további szakmunkásokra,
kőművesre, lakatosra, de ezek alkal-
mazása lehetetlennek tűnő feladat a mai
bérviszonyok között.

A település-üzemeltetés nem hálás
feladat, hiszen a lakosság legtöbbször a
hiányosságokat jelzi csak felénk. Köszö-
nettel vesszük észrevételeiket, mukatár-
saimmal azon fáradozunk, hogy a falu
élhető, vonzó település legyen. 

Pál Attila  ügyvezető

A telelepülés-üzemeltetés hírei
Beszámoló az idei évben elvégzett munkálatokról



10 ZENGŐ

Közérdekű információk
Tisztelt  Olvasóink! 

Az év vége  közeledtével a megszo-
kottnál kevesebb, de ettől függetlenül
valamennyiünk számára fontos informá-
cióval szolgálhatok  Önöknek. 

Zöldjárat
Az idei évben az utolsó zöldjárat

november 24-én volt. Sajnos a később
kihelyezett zsákok már nem kerülnek
elszállításra a közterületekről. Kérem
mindazokat, akik megfeledkeztek a fenti
időpontról, szíveskedjenek a zöldhul-
ladékkal megrakott zsákokat saját ingat-
lanukra visszavinni!  Az avar és kerti hul-
ladék égetésének időszaka november 30-
án lejárt. Ezt követően már csak 2022.
március 1-től április 30-ig lehet égetni a
kertekben keletkezett ágakat, nyesedéket.
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a
Covid-vírus járvány miatt kihirdetett
országos veszélyhelyzet fennállásáig lesz
hatályban a helyi önkormányzat rendelete.
A veszélyhelyzet megszűnésével hatályon
kívül kell helyezni. Mindez azt jelenti,
hogy országosan tiltott lesz a kerti hul-
ladék nyílttéri égetése. A tilalom a
település belterületén kívül az ún. zártker-
ti ingatlanokra is vonatkozik.  A jogsza-
bály módosulásról a lakosságot értesíteni
fogom. 

Lakóingatlan előtti közterület
A tél közeledtével felhívom a figyel-

met a lakóingatlanok előtti járdaszakasz
hótól való megtisztítására, valamint szük-
ség esetén a járda síkosságmentesítésére.
Szóróanyagként lehetőség szerint kör-
nyezetbarát anyagokat használjon min-
denki! (fűrészpor, fahamu, faforgács
stb.)  A járdák  sózását kérjük mellőzzék!

Levegőszennyezés
A téli fűtési szezonban igen sok

szennyezőanyag  kerülhet közvetlenül a
levegőbe, ezért nagyon figyeljünk arra,
hogy mi kerül a kályhánkba! 

Tilos a veszélyes hulladékkal, sze-
méttel történő fűtés! Szomorú tapasztalat,
hogy a lakosság egy része vagy helytelen
fűtési technológiát alkalmaz, vagy pedig a
kályhában minden éghető anyagot eléget.
Ne tegyék!

Fásítás
A klímaváltozás negatív hatásainak

csökkentése érdekében zöldítési akció
indult világszerte, így hazánkban is.
Településünk fásítását (zöldítését) a jövő-
ben már egy szakember által elkészített
zöldterület-fejlesztési terv alapján végez-
zük. A terv elkészítésének elsődleges célja
az volt, hogy az utcákba lehetőség szerint
helyben honos fafajták kerüljenek kiül-
tetésre úgy, hogy felnőve ne okozzanak
problémát a villanyvezetékek közelében,
vagy éppen gyökereik ne tegyenek kárt a
földalatti közművekben.  A kertészmérnök
nem javasolta egyik utcába sem a meg-
szokott kerti gyümölcsfák ültetését, mivel
a megfelelő kezelésük nem könnyű fela-
dat, és az utak mentén az érő gyümölcs is
erősen szennyeződhet. Mindezekre való
tekintettel kérünk mindenkit, hogy
mielőtt köztérre fát ültetne, egyeztessen a
település-üzemeltetés illetékesé-vel vagy
a mezőőrünkkel! 

Mindezzel azt kívánjuk elérni, hogy
az utcáinkban egységes és esztétikus kép
alakuljon ki. Ezért várjuk az utcák lakó-
közösségeinek jelentkezését,  hogy közö-
sen, a tervező által javasolt fafajtákból
kiválasztva, a nekik leginkább tetszőket
ültessék ki a közterületekre! 

Bízunk benne, hogy a közös faültetésnek
egyben közösségkovácsoló hatása is lesz!

Figyeljünk oda az egyedülállókra!
A tél veszélyeket is rejt. Mindez foko-

zottan érvényes az egyedülálló, idős
emberekre. Ezért kérünk mindenkit, hogy
akinek a lakókörnyezetében olyan idős,
magára maradt személy él, aki vélhetően
mások segítségre szorul, azt jelezze a
családsegítő szolgálat munkatársainak
vagy a jegyzőnek!

Fontos a házszámtábla
A Posta a közelmúltban felhívással

fordult hivatalunkhoz.  A kérésük az, hogy
a lakóingatlanokat a tulajdonosaik minden
esetben lássák el házszámtáblával. 
Viszonylag sok azoknak a lakóházaknak a
száma, amelyeken nincs házszámtábla,
így a címazonosítás nehézkes, vagy éppen
lehetetlen. A tábla hiánya vagy olvashatat-
lan, megrongálódott állapota egyébként a
mentősöknek is többször okozott már
problémát.  Kérjük az érintetteket, hogy
szíveskedjenek a hiányzó házszámtáb-
lákat mielőbb pótolni! 

Végezetül szeretném kérni, hogy az
adventi időszakban legyen mindenki
türelmesebb, megértőbb és figyelmesebb
másokkal szemben! Az ünnepvárás le-
gyen az elcsendesülés, a békesség idő-
szaka. Tartsuk tiszteletben a vasárnapokat
és ünnepnapokat! A napi megszokott
munkát talán most mindenki későbbre
tudja halasztani. Ne szóljon hangosan a
zene, ne sivítson a fűrész vagy éppen a
gyorsvágó! Teljenek ezek a napok pihe-
néssel, a családdal, gyerekekkel, az
unokákkal töltött meghitt és tartalmas
órákkal!           Dr. Orbán László  jegyző 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjai – tartva a rendezvények esetleges
korlátozásától –, nem várták meg az év
végét, november 25-én – dr. Orbán László
jegyző vezetésével – megtartották a  köz-
meghallgatást. A Kossuth utcai közösségi
házban jobbára a klubtagok gyűltek össze,
hogy meghallgatva Kiss Csaba elnök be-
számolóját, számba vegyék a 2021-es év
eseményeit.  

Az idei év, a rendezvényeket tekintve,
május 18-án kezdődött, hiszen a hagyomá-
nyos pünkösd szombati majális volt az
első, melyet meg lehetett tartani a közössé-
gi ház udvarán, de csak szűk körben,
vendégek és műsor nélkül. Majd egy
hosszabb szünet következett, hogy a nyár
végétől besűrűsödjenek az események. 

Öt éve már, hogy a hetényiek a tolnai
német klubon keresztül kapcsolatba kerül-
tek a felsőnánai német önkormányzattal, s
évente meghívást kapnak a júliusi Szalámi
és bormustrára, melynek zsűrijébe Áman
Mihályt is beválasztották. A felsőnánai
falunapon a klubtagok közül idén 17-en
vettek részt.  

Egy hét múlva újabb kirándulás várta a
tagságot. Közkívánatra egy órás dunai séta-
hajózásra indultak Mohácsra (Fölső kép),
majd a Korona étteremben elköltött halász-
lé után, megnézték a város határában lévő
Szt. Mihály vízimalmot. A malmot, mely
régen a Csele patakra települt, egy fiatal
mohácsi házaspár hozta újra működőképes
állapotba, s tart benne bemutatókat a tu-
ristáknak. A hetényiek a sok látnivaló mel-
lett, a taposó malmot is kipróbálhatták. 

Szintén baráti kapcsolatokat épít az
önkormányzat Harkány német közösségé-
vel. Első lépésként szeptember 11-én Har-
kányból 17 vendég érkezett. Megnézték
községünk nevezetességeit, majd egy jó
pincepörkölt mellett ismerkedtek a helyi-
ekkel a klubház udvarán. A látogatást ok-
tóberben viszonozták a hetényiek, megte-
kintve a harkányi művelődési házban ren-

dezett Herbstfest gazdag kulturális műso-
rát. Október 2-án a Bács-Kiskun megyei
Császártöltésre kirándult a tagság, ahol
megnézték a Sváb Tájházat valamint a
Módos Töltés című kiállítást, mely a
császártöltési jobb módú polgárok XX.
század eleji életébe nyújt bepillantást. A
nagyszerű napot a Újkemencés vendégház-
ban borkóstolóval s finom ebéddel koro
názták meg. 

Két hét múlva pedig Alfdorf küldöttségét
fogadták a közösségi házban.

Októberben itthon a Retró hétvége

főzőversenyén kívül – amelyen nagyon
finom köcsögös babot készítettek –, munka
is várta a klubtagokat: három alkalommal
út menti, temetői keresztek kerítéseit fes-
tették, környezetét tették rendbe. A német
önkormányzatoknak kiírt pályázat segít-
ségével két temetői kereszt és a Hármas-
hegy utca, a Kossuth utca (Alsó kép)
valamint a Vásárút elején lévő kereszt
felújítását sikerült megvalósítani. A szak-
munkát Jägl Zoltán kőfaragó végezte, a
pályázat elkészítéséért Áman Orsolyának
jár a köszönet. A festéshez a Település-

üzemeltetési Nkft. biztosította az anyagot
és az eszközöket.  Pályázatában az önkor-
mányzat az összes kereszt felújítását céloz-
ta meg – Kis Radó János segítségével és az
Egyházközséggel egyeztetve, fel is mérték
a közterületeken lévő kereszteket –, de
mivel csak 650 ezer Ft támogatást nyertek,
úgy döntöttek, hogy első körben a frekven-
táltabb helyeken állókat választják.
Remélhetőleg folytatni lehet majd ezt a
projektet!

A novemberi Márton-napot – a járvány
erősödése miatt –,  újra szűkebb körben a
klubházban ünnepelte a tagság. A finom
libapecsenye nem maradt el, de az óvo-
dások műsora, lámpás felvonulása, melyen
mindig szívesen részt vettek, sajnos igen. 
Novemberben egy színházi előadásra azért
még sikerült közösen eljutni: a Miniszter
félrelép c. darabot nézték meg a Pécsi
Nemzeti Színházban. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
idén is sok támogatást nyújtott a hetényi
gyerekek részére. A balatonfenyvesi tábor-
ra – a Folkman Judit által készített
pályázat segítségével – 700 ezer forint
jutott, így 38 ezer forint helyett csak 22
ezret kellett a szülőknek fizetni. Szeptem-
berben 20 ezer Ft-ot adtak egy német
hagyomány, az ún. Schultüte bevezetésére,
mely egy ajándékokkal telerakott tölcsér
az elsősök részére.

A szekszárdi német színház megláto-
gatására, melyen az össze felső tagozatos
diák részt vehetett, 100 ezer Ft-ot, bal-
lagási jutalomkönyvekre 90 ezre Ft-ot
szántak. 

Az ovisok ünnepeire, Márton napra,
Mikulásra 180 illetve 25 ezer Ft-ot, bölcső-
dei játékokra 50 ezer Ft-ot adott az önkor-
mányzat. Az elsőáldozók, bérmálkozók
felkészítéséhez pedig többször is biztosí-
tották a termet a közösségi házban. 

Müller Zsuzsanna  
Fotó: Rittberger Fodor Erzsébet 



12 ZENGŐ

A Pécs-Baranyai 56-os Szövetség
1998-ban adományozott kopjafát telepü-
lésünknek. Azóta ez a helyszíne az 1956-
os községi ünnepélyeknek. Az előző évek
tapasztalatai alapján a rendezők idén is az
ünnepség előtt tartottak fogadást a kitün-
tetettek számára a hivatal tanácskozó ter-
mében, ahol dr. Csörnyei László pol-
gármester a jegyző és a képviselő-testület
tagjainak  jelenlétében  köszöntötte a
díjazottakat. A szűk körű ünneplést
követően mindannyian a kopjafához
mentek, ahol 17 órakor  a Himnusz hang-
jaival kezdődött a települési megem-
lékezés a fúvószenekar közreműködé-
sével.

Jánosi Emőke Heltai Jenő: Szabadság
c. versét szavalta el, majd Kruzsely
Pálma Bródy János: Ha én rózsa volnék
c. dalát énekelte, testvére Kruzsely Gina
gitárkíséretével.

Az ünnepi beszédre idén Pál Attilát a
Hosszúhetényi Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérték fel a
rendezők. Ünnepi gondolataiban az
ötvenhatos események erdélyi párhuza-
mait idézte fel a történelem könyvek és
szülei elmesélére alapján.

Önkormányzati rendelet szabályozza
a helyi kitüntetések, elismerések  ado-
mányozását és átadását. A Hosszúhe-
tényért, valamint a Közszolgálatért
kitüntető díjakat mindig az ’56-os ünnep-
ség keretében adják át a község vezetői. 

Dr. Csörnyei László polgármester és
Óbert Gábor alpolgármester elsőként
ezúttal a Közszolgálatért kitüntető díjakat
adta át. A pandémia miatt az elmúlt évben
Kis-Szekeres Éva nem tudott részt venni
az ünnepségen, ezért ő ez alkalommal
vette át több évtizedes áldozatos és ered
ményes pedagógiai és munkaközösségi 

munkásságáért a Közszolgálatért kitün-
tető díjat. 

Hosszúhetény Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete több évtizedes
hagyományteremtő, áldozatos és ered-
ményes pedagógiai munkásságának elis-
meréseként Közszolgálatért kitüntető
Díjat nyújtott át Csajkásné Kéninger
Ágnes óvodapedagógusnak.

Több évtizedes áldozatos és ered-
ményes pedagógiai munkájáért és a Diák-
önkormányzatot segítő tevékenységéért
elismerésül Közszolgálatért Kitüntető
Díjban részesítette Schätl Antalnét,
valamint több évtizedes áldozatos és
eredményes pedagógiai munkásságáért
Vizerné Géczi Margitot. 

A Hosszúhetényért Kitüntető Díjat
olyan személy vagy közösség kapja, aki 
vagy amely Hosszúhetény társadalmi
életében, művészeti, kulturális, közmű-

velődési, közoktatási, egészségügyi, test-
nevelési és sport életében hosszabb, több
éves alkotó, művészeti vagy közösségi
tevékenységet folytat.
Községünk képviselő-testülete Hosszú-
hetény turisztikai értékeinek népszerűsí-
téséért, közösségépítő és kultúrtörténeti
túrák szervezéséért, környezet és termé-
szetvédelmi tevékenységéért, a település
hírnevének öregbítéséért elismerésül idén
Takács Ferenc részére ítélte oda a díjat. 

El nem múló hálával, széleskörű kö-
zösségi tevékenységéért, több éves ön-
kormányzati bizottsági munkájáért,
önzetlen szakmai segítsége elismeréséül
posztumusz Hosszúhetényért Kitüntető
Díjat adományozott néhai  Miszlang
Lajos részére, melyet felesége  Miszlang
Lajosné Judit vett át az ünnepségen. 

A megemlékezés ezután koszorúzás-
sal folytatódott, a koszorúkat a hetényi
682. sz. Vácz Jenő Cserkészcsapat tagjai
helyezték el a kopjafa tövében. A Pécs-
Baranyai 56-os Szövetség tagjai nevében
id. Pető Sándor kísérte a szervezet koszo-
rúját. Hosszúhetény Község lakossága
nevében dr. Csörnyei László polgár-
mester és Óbert Gábor alpolgármester
koszorúzott, majd helyi civil szervezetek
– Bányász Baráti Kör, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Turista Egyesület, Polgárőr
Egyesület, hetényi cserkészek – is lerót-
ták kegyeletüket.

Az ünneplés első fele a Szózat el-
éneklésével zárult, majd a cserkészcsapat
szervezésében fáklyás felvonulással foly-
tatódott a templomig. A lelkes fáklya-
vivőket az eleredő eső sem zavarta. 

A templomban Bartha Zsolt atya,
mondott ünnepi misét a megemlékezés
alkalmából.    

P. J. Fotó: Balázs László

Ötvenhatra emlékeztünk
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Minden ember kincs, egy gyémánt,
amit a Jóisten, ha eljött az ideje, vissza-
vesz. Van, aki életében keveset mutatott
belőle, van, aki sokat, és a hátramaradot-
tak számára emlékének visszfénye ma-
rad, rossz vagy félreismert emberek
esetében az sem. Vannak, akik olyasmit
hagynak maguk után, ami kikerülhetetlen
és felejthetetlen. A világ Hosszúhetény-
nek nevezett pontján Bocz Árpád ilyen
ember volt. Volt. Ehhez kell hozzászok-
nunk: november 8-án délelőtt, 67. évében
csatlakozott a Jóisten gyémántjaihoz, jó
társasághoz.

Ki szerette, ki nem – vannak ilyen
emberek, valamilyen mértékben mindan-
nyian. Az utak nem mind Hetényben fut-
nak, de az itteni utak számunkra
különösen kedvesek. Ő a mi utunkon járt,
és már a családja is, az 1700-as évek ele-
jéig visszavezethetően. Ily messze visz-
szamenni nem túlzás: életükbe durván
beledörgött a történelem. A nagyapa Bocz
Jánoséba akét világháború is, sebe-
sülésekkel, halálból visszatéréssel, kitün-
tetéssel és felvétellel a vitézi rendbe.
Örökségén az utóbbit Árpád is elnyerte,
és tagja lett a Szent György Lovagrend-
nek is. Az 56-os Szövetségnek is. Tudjuk,
édesapja, az idősebb Bocz Árpád
szervezte a hosszúhetényi 56-os felvonu-
lást, a vörös csillag leszedését a tanács-
házáról. A megtorlást épp hogy túlélte,
többhetes vallatás és kínzás után a
pécsváradi rendőrőrs előtti árokban fél-
holtra verve találták a vásárba igyekvő
hetényiek, akik a szénába rejtve haza-
csempészték. Sok évtizedes hallgatás
következett.

A borzasztó élmény, hogy elveszíted,
amid van, az ő életükhöz hozzátartozott.
Bocz-ágon 200, az anyai Böröcz-ágon 
120 hektár veszett a kommunista rezsim 
érkeztével. Vállalkozni, pedig, a vérük

ben volt, és nem csak a földművelés:
homokbányáikból épült Komló, szőlőik
voltak, és hírnevet szereztek italkeres-
kedőkként. Nagyon hosszúhetényi tör-
ténet. Mindez elbukott, és bár a gyerekek
újrakezdték, bajba fulladt Árpád vál-
lalkozása is. Pedig szépen indult, a két fiú
egykori óvodájának épületében: jól
emlékszünk az évtizedekre, mikor az
egész környék a Rákóczi vendéglőbe járt,
amiből később cukrászda lett. A mérget
egy osztrák banktól korszerűsítésre fel-
vett devizahitel szórta a történetbe – sok
évvel a hírhedt devizahitel-mizéria előtt.
Ne keressük, mi még, mindez már a múlt.
Ami nem a múlt: a tájház. A házat még az
ígéretesen futó időkben Árpád szerezte. A
gyűjteményt is ő szedte össze ide, hogy
aztán a nehéz időkben mindkettőt eladja a
falunak. Nevéről méltó módon köteles-
ségünk megemlékezni a tájházban: „ezt
Bocz Árpád alkotta meg”. Akit a népi
örökség gyűjtésére senki nem kért, és
senki nem tanított: erre a múlt iránti
érdeklődés vezette, és predesztinálta a
család. Iskolás korától gyűjtött. 

„Az apánktól kapott egy régi érmegyűj-
teményt, az nagyon tetszett neki, azt
fejlesztette, aztán elkezdett mást is
gyűjteni” – emlékezik gyászoló öccse,
Bocz Csaba (akinek hálás vagyok segít-
ségéért ennek az írásnak a meg-
születéséhez). „Járta a falut, a környéket,
egy-egy mozsárért, köcsögért, pár régi
holmiért képes volt elmenni akárhová,
képes volt eltakarítani egy egész padlást,
ha rábízták, és ezért kapta, amit kapott,
ami neki érték volt. És aztán már nem
csak hobbi volt ez neki, hanem tudatosan
gyűjtött.”

Amit most látunk a tájházban, a
bútoroktól, használati tárgyaktól, szer-
számoktól az ágyneműkig, a hímzésekig
és a kocsikig, az Bocz Árpád több
évtizedes munkájának az eredménye, az
életműve, meghökkentő gazdagságú
gyűjtemény – díjnyertes és közösségi
élettől pezsgő mai tájházunk alapja.
Létrehozása élete csúcspontja volt, és a
mi életünk egy gyönyörű dimenzójának
megalapozása: enélkül borzasztó sokkal
lennénk szegényebbek. A ház és a
gyűjtemény létrehozása és elvesztése
Árpád életének a csúcspontja, utolsó
évtizede aztán sajnos már tragikus ívűre
sikerült: lakhelyüket elvesztették, párja
elhunyt, ő maga egy évtizede Magyar-
egregyen talált otthont, majd a második
agyvérzés után három éve már állandó
egészségügyi felügyeletre volt szüksége,
amit Komlón, idősotthonban kaphatott
meg. Itt érte a halál. Sokunk emlékeiben
feltűnik szakállas alakja, ha a Hosszú
Kávé épülettömbjénél, vagy a tájháznál
járunk, és úgy van jól, tudják ezt az
utánunk jövők is. Született közénk, alko-
tott a mi számunkra, megőrizzük jó
emlékezetünkben. Isten veled, Árpi!

ifj. Pető Sándor

Búcsú a tájházalapítótól 

Adventi hangulatban
A tájházban, az adventi koszorú készítés

2014 óta tartó hagyományát tavaly a pan-
démia akadályozta meg. Szerencsére idén
– megfelelő óvintézkedés mellett– meg
tudtuk tartani a programot. Minden évben
igyekszünk új koszorú mintát kitalálni,
szem előtt tartva a hagyományos megje-
lenést és természetes alapanyagokat. Idén a
legősibb, szakrális formát választottuk. 
A hozzávalókat a környékről gyűjtöttük be,
a koszorú alaphoz a kosárfűz vesszőket a
Lantos család biztosította. Szegleti Orso-
lya készítette el az alapokat és segítette a
foglalkozást, hogy mindenki elégedetten
térjen haza saját munkájával. Az adventi
készülődés benőséges, meghitt hangulat-
ban telt.                                           P. G.
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A rendezvény apropóját egy  jubileu-
mi esemény, a hosszúhetényi filmszínház
megnyitásának 60. évfordulója adta. 1961.
októberében avatták fel a mozit, mely a
90-es évekig élte igazi fénykorát. A
közösségi hely generációknak adott felejt-
hetetlen élményeket, melyre többen a
nosztalgia szépségével emlékeznek vissza. 

Az ünnepi program megvalósításának
egyik fő kérdése az volt, hogy a több
évtizede álomban szendergő mozigépet fel
lehet-e éleszteni? Hisz moziélmény
nélkül, hogy ünnepeljük az ünnepeltet?
Tóth Marcellt a sors küldte nekünk.  A
pécsi fiatalember huszonéves létére 40
éves munkatapasztalattal rendelkezik
ebben a témában, és nagy tisztelője a retró
korszaknak. Gyerekkora óta érdeklődést
mutatott a mozigépek iránt, amiket még
működés közben láthatott, és kezelhetett a
pécsi Apolló és Park moziban, elsajátítva
a mozigépész mesterséget.

Szerencsére Hosszúhetény is magának
tudhat egy fiatal szakembert, Bocz Zsófiát,
aki édesapja mellett tanulta meg a gépek
használatát és bizonyítványt is szerzett
hozzá. Zsófi a 2000–es évek elejéig vetí-
tette a filmeket a hetényi moziban. Az ő
együttműködésükkel éledtek újra a mozi-
gépek, melyekről sokan már végleg le-
mondtak, hisz alkatrészt beszerezni ezek-
hez szinte lehetetlen küldetés volt. Marci-
nak ez is sikerült, sőt film archívummal is
rendelkezik, így lehetőség volt minden
korcsoport számára filmeket választani.
Az óvodásoknak délelőtt a No megállj csak
című mesét, az iskolásoknak Tom és Jerry
epizódokat játszottak. A felnőtteknek 14
órától egy nagyívű kalandfilmet, az 1492
– a Paradicsom meghódítását vetítették,
amely Vangelis zenéjéről is híres.
A késő délután a 80-as évek egy népszerű
akciófilmjét, a Porsche tolvajokat láthatta
a közönség. 

A mozibüfé önkéntes alkalmazottai
egész nap kiszolgálták a betérőket külön-
leges retró édességekkel és üdítőkkel min-
denki nagy örömére. A büfé kedves
kiszolgálóinak, Pintér Ildikónak és Réthy
Zsuzsának köszönjük a lelkes együttmű-
ködést, akik öltözékükkel is biztosították a
retró hangulatot. A büfé estére szinte telje-
sen kiürült. A mozi nem működött régen
sem pénztáros és jegyszedők nélkül, most
Ignácz Jánosné, Bencze Ferencné és
Taller Mihályné vállalták ezt a feladatot. A
Pécsi Egészségfejlesztési Iroda munka-
társai szűrővizsgálatokat végeztek a ren-
dezvény alatt.

A retró nap programját a „Piedone
kedvence” főzőverseny színesítette.  Dél-
előtt ínycsiklandozó illatok csalogatták az
érdeklődőket a mozi melletti parkoló
helyszínére, ahol hét sátor alatt rotyogott
vagy sült a babos étel. Az 5 fős csapatok
nagyon különböző étkekkel mérettetek 

meg, amit a zsűri tagjai méltattak is. A
babos, hagymás ételek legkülönbözőbb
formáit vonultatták fel a versenyzők,
úgymint chilis bab, cserépedényes bab,
babos lepény, babgulyás és argentin bab. 

A rendezvényt dr. Hargitai János
országgyűlési képviselő is megtisztelte
jelenlétével, aki érdeklődve szemlélte a
régi mozigépeket és hallgatta a mozi-
gépészek szakmai  tájékoztatását. 

A főzőverseny eredményhirdetésére
sokan gyűltek össze a mozi udvarán,
kíváncsian várva a zsűri döntését. A kiváló
ételekmindegyikét arany minősítéssel
jutalmazta a zsűri, nevesítve az első
három legjobbat a sok remek csapat közül.
A hét csapatos mezőnyből így 1. helyezést
elért arany minősítéssel a „Pisztácia kifo-
gyott” fiatalokból álló csapatot , 2.
helyezést elért arannyal a Német klub tag-

N o s z t a l g i a  n a p  a  m o z i
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h a t v a n  é v e s  j u b i l e u m á n
jait és 3. helyezéssel az Idősek klubja
csapatát díjazták. A zsűri tagjai Szabó
Gábor a zsűri elnöke, Gruber József és
Magyaregregyről Bencze Bernadett
voltak.  Az okleveleket és a díjakat a zsűri
Csörnyei László polgármesterrel együtt
adta át. 

A 60-as 70-as évek hangulatát több
programelem is biztosította. Az Idősek
Klubja adott otthont a retro játszóháznak,
és az adott kort felidéző szobabelső kiál-
lításnak. A játszóház játékait az óvoda és a
falu több lelkes lakója adta kölcsön erre a
napra, hogy a gyerekek is kipróbálhassák 
szüleik, nagyszüleik hajdan volt játékait. 

A játszóházat és a diavetítést Kaáli-
Nagy Judit, Csajkásné Kéninger Ágnes és
Pénzár Aliz óvónénik segítették.  
A retró hangulatú szoba kiállítási anyagá-
nak nagy részét az Idősek Klubja tagjai
gyűjtötték össze Kisteleki Andrea segít-
ségével. A kiállítás berendezésében Jakab 
Józsefné Rózsika,  és Müller Zsuzsa volt a
segítségünk. 

A nosztalgia élményt a szobában
lemezjátszón Szécsi Pál dalai gazdagítot-
ták. A kiállítások sorát a moziban lévő
plakátok valamint a veterán autók bemu-
tatója zárta. Bocz Zsófi és Tóth Marci
jóvoltából mozi plakátokat, film aján-
lókat, és kártyanaptárakat, Heksch Tibor
segítségével pedig veterán járműveket
láthatott a közönség ezen a napon. A nap
zárásaként a focipályán lévő rendezvény
sátor alatt – ami napközben a országos
kerék-párversenyt is kiszolgálta –  Pepe
retró videó discója örvendeztette meg a
közönséget. A buli sikeresnek bizonyult a
fiatalok körében, jó hangulatot teremtett a
születésnapos discós.

Az egész napos eseményt pályázati
pénz segítségével valósítottunk meg,
amely talán egy kis kárpótlás volt az
elmaradt nyári rendezvényekért. Ötez-
ernél kevesebb lakosú tepülések pályáz-
hattak erre a Magyar Falu Program kere-
tében. A megítélt támogatást nem csak a
nap eseményeire tudtuk fordítani, lehe-
tőség volt eszközbeszerésre is, így 300
ezer forintért vásároltunk sörgarnitúrákat,
melyeket máskor is tudunk hasznosítani.

A  retró nap eseményeit a 3HTV mun-
katársai is megörökítették, az összeállítá-
sokat a 3HTV facebook oldalán tekint-he-
tik meg az érdeklődők.  

Poór Gabriella  
Fotók: Sebestyén Zsuzsa, Papp János  



16 ZENGŐ

Német testvértelepülési  látogatás

Megismerkedtünk az új polgármesterrel
Október 14-én kedves vendégek ér-

keztek községünkbe német testvérte-
lepülésünkből, Alfdorfból. Két éve, mióta
megválasztották az új polgármestert
Ronald Krötz személyében, nem sikerült a
személyes találkozót megszervezni a
járványhelyzet miatt. Októberben végre
alkalom adódott ennek pótlására, és az új
német polgármester személyében egy
dinamikus, kedves embert ismerhettünk
meg, aki szívvel-lélekkel támogatja, hogy
baráti kapcsolatok jöjjenek létre Hosszú-
hetény és Alfdorf között, közösségi, tele-
pülési és egyesületi szinten is. 

Az alfdorfi delegáció – melynek tagjai
a polgármesteren kívül képviselők és egye-
sületi tagok voltak–, csütörtök este érkezett
meg hozzánk. Pénteken reggel zajlott a
hivatalos fogadás a polgármesteri hivatal-
ban, ahol dr. Csörnyei László polgármester
köszöntötte a delegáció tagjait. 

Délelőtt a német vendégek látogatást
tettek a Zengő óvodában, ahol épp vásár
volt, és a gyerekek, illetve az óvónők és az
intézmény dolgozói Czentnerné Lantos
Erika irányításával nagyszerű műsorral,
finom falatokkal és ajándékokkal fogad-
ták őket. Ezután német barátaink megte-
kintették az újonnan elkészült Kézműves
Műhelyt, ahol helyi termékekből válogathat-
tak, és kóstolót kaptak Garamváriné Csa-
nálosi Andrea kézműves finomságaiból is. 

Innen az általános iskolába mentünk,
ahol Grosch Szilárd intézményvezető
fogadta német barátainkat, és bemutatta
nekik iskolánkat. A csoport a finom ebédet 
a Tavasz Vendéglőben költötte el, majd a

Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselői és elnöke töltöttek el egy kellemes
órát a delegáció tagjaival finom sütemé-
nyek és kávé társaságában.  

Délután püspökszentlászlói kirándu-
lás, a kastély és az arborétum megtekintése
volt a program, Herczeg Tibor kalau-
zolásával, majd egy kellemes vacsora zárta
a napot az Almalomb étteremben. 

Szombaton vendégeink Papp János
vezetésével megtekintették Hosszúhetény
nevezetességeit, a múzeumokat és a
tájházat is, majd a kisújbányai faluházban
ebédeltünk a hetényi képviselőkkel. 

Itt Derksen Gyöngyi, Strung Nándor és
Furák Zoltán voltak a vendéglátóink, akik
finom vadpörkölttel és házi rétessel
kényeztettek minket. A jó hangulatról a
Folk Brass Band gondoskodott. 

A német vendégekkel a délutánt Pé-
csett töltöttük városnézéssel, majd este a
Hosszú Tányér étteremben zártuk a napot,
különleges ételek és finom italok tár-
saságában. Testvértelepülésünk delegáció-
ja vasárnap utazott haza. Köszönöm min-
denkinek, aki hozzájárult, hogy német
barátaink szép élményekkel utazhattak
haza. Folkmann Judit

A közel húsz éve, minden november-
ben visszatérő Hetényi Hétfő Esték sorozat
az idén a családról szólt. Tágan értelmez-
tük ezt a gondolatkört. Mivel ez nagyon
hétköznapi téma, úgy gondoltam, hogy
olyan előadókat hívok, akik egy kicsit
különlegesebb nézőpontból tekintenek erre
a kérdéskörre. Így vendégünk volt építész-
mérnök, művészetterapeuta, lelkipásztor és
óvodapedagógus.

Más irányból megközelítve is tágan
gondolkodtunk a családról. Hiszen nem
csak az a néhány ember alkotja a családot,
akik egy fedél alatt élnek. Ide tartoznak
őseink is. Rajtuk keresztül pedig a hagyo-
mányaink. Olyan vendégeket hívtam tehát,
akik saját munkásságukba is beépítik a
hagyományokat. Olyanokat, akik úgy gon-
dolják, hogy az őseink által felhalmozott
tudás és tapasztalat nem veszhet kárba,
ezeket beépítve életünkbe, élhetőbbé te-
hetjük világunkat.

Házakról és házasságokról beszélt
Grátz Antal építészmérnök, a képzés, képi

beszéd fontosságát hangsúlyozva. Anya-
nyelvünkre támaszkodva elemezte a gyer-
mek, anya, apa, haza és mindenség viszo-
nyát. Népművészeti motívumok segítsé-
gével kaptunk eligazodási pontokat mai
életünk valóságában.

Platthy István művészetterapeuta, rajz-
tanár a pécsi gyermekotthonban dolgozik.
Olyan módszert dolgozott ki, ahol az al-
kotó fiatalok konfliktusaikat, gondjaikat
feldolgozzák, megszelídítik. Ebben fel-
használja a szerves műveltség minden
tudását.

Szabó Lászlóné sok éves lelkipásztori
munkája és nagycsaládos édesanyaként
megélt tapasztalatai alapján mesélt a
Teremtőhöz való kapcsolódásunk fontos-
ságáról. Gyakorlati és bibliai témákat egy-
aránt példaképp hozva.

Csajkásné Kéninger Ágnes óvoda-
pedagógus a hagyományokra épülő óvodai
munkásságáról beszélt. Képekkel mutatta
be, hogy az évköri rendhez igazodva,
hogyan ünnepelték a jeles napokat a gyer-

mekekkel. Zárásként igazi adventi hangu-
latot varázsolt számunka.

Akik egész hónapban velünk tartottak,
színes képet kaphattak erről a mindenki
által ismert és megélt témáról. Remélem, a
jelenlévők egy kis megerősítést is kaptak,
hogy érdemes tenni érte, és ebben segít-
ségünkre lehet hagyományaink megélése.

Marsai Ágnes

Novemberi hétfő esték a könyvtárban

A könyvtár nyitvatartása 
a téli időszakban:

December 22, 23-án és 27, 28, 29-én
du. 13:00-tól 17:00-ig 
tart nyitva a könyvtár

Január 3-tól január 10-ig H-K-Cs-P 
16:00 – 19:00 óráig várjuk felnőtt

olvasóinkat!
A könyvtárba védettségi igazolvánnyal

az oldalsó ajtón lehet belépni! 
Védettségi igazolvánnyal nem rendelke-
ző olvasóink telefonos egyeztetés után,

nyitvatartási időben, a könyvtár ajtajában
átvehetik a kért könyveket. Maszk

használata kötelező!

Ronald Krötz alfdorfi polgármester, Csörnyei László Hetény polgármestere és a
vendég küldöttség két tagja – akik a korábbi testületben is képviselők voltak –
Horst  Metzger és Klaus Hinderer, a partnertelepüléstől kapott tábla  előtt.  



Tette fel a kérdést Felföldi László
püspök atya 16 fiatalnak, és szolgáltatta ki
számukra a bérmálás szentségét november
13-án ünnepi szentmise keretében a
hosszúhetényi templomban. Több mint 4
év felkészülési idő után, felnőtt életük
küszöbén álló 7 lány és 9 fiú, (képünkön)
a zsúfoltságig megtelt templomi közösség
színe előtt ígéretet tettek arra, hogy jó
emberek, és azon túlmenően jó katoliku-
sok lesznek. Mi, akik ennek tanúi voltunk,
megérintetten szemléltük az Ő hitüket, bá-
torságukat és szabadságukat. És éreztük,
hogy a Szentlélek valóban kiárad, meg-
erősítve őket elhatározásukban, és egy élet-
re társuk lesz minden küzdelmükben és
győzelmükben.

Fiatalokat láttunk, akik közösségben
vannak, és másképp gondolkodnak életük
céljáról. Életüket boldogan és teljességben

szeretnék élni, de felismerték, hogy ezen
az úton egyedül nem járhatnak. Egymás-
ban társakat kaptak és életük folyamán
mindig kapnak társakat, akiket segíteniük
kell, akik segítségére nekik is támasz-
kodni kell. Fontosabb számukra a közös-
ség célja és érdeke, mint a saját céljuk és
érdekük. Figyelnek egymásra, tanulnak
egymástól, támaszai egymásnak. És ezen
az úton legfőbb segítségük a Szentlélek
ereje, mely bérmálkozás alkalmával ki-
áradt rájuk és kíséri őket egész életük
folyamán.

Fiatalokat láttunk, akik életüket sza-
badságban akarják élni oly módon, hogy
azt a Szentlélek Isten irányítására bízták.
Ez többek számára bizonyára érthetetlen
paradoxon. Hogyan lehet irányítás alatt
szabadon és boldogan élni, alárendelve
magunkat egy láthatatlan Istennek? 

De Ők hisznek életük teremtett voltában,
abban, hogy a Szentháromság közös-
ségében élő Isten szeretetéből születtek.
Ebből a hitből születik a felismerés, hogy
életük csak úgy teljesedhet ki, ha fel-
ajánlják annak az Istennek, akitől kapták.

Fiatalokat láttunk, és bennük láttuk
egykori ifjú önmagunkat. Rátekinthettünk
arra az útra, melyet azóta bejártunk.
Lehet, hogy bukdácsolva haladtunk ezen
az úton, lehet, hogy kicsit megfáradtunk,
mégsem éreztük magunkat vádolva.
Békesség áradt ránk, melyben ifjú kori
hitünk, reményünk és elhatározásunk
megújult.

Fiatalokat láttunk és megfiatalodtunk
mi is. A kortalan Szentlélek tette mindezt,
aki a bérmálkozás ünnepén túláradt, és
betöltötte mindannyiunk kortalan lelkét.

Piffkó László
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A tájház háza tájaA tájház háza tája
A látogatók az újra nyitás után ismét

felfedezték kiállítóhelyeinket, így a nyár és
az ősz folyamán számtalan helyről ér-
keztek csoportok a turistákon kívül;
Harkányból, Deszkről, Budapestről, és a
testvértelepülésünkről Alfdorfból is. 

Az iskolakezdést követően népismeret
óra keretében Varga Krisztina tanárnő
hozta el a 6. b osztályos tanulókat a tájház-
ba, akik a tárgyakon keresztül fedezhették
fel a régi mesterségeket,  miközben
Hosszúhetény helytörténetéből is ízelítőt
kaptak. 

Október 24-én új túravezetőkkel indult
a Tájház túra a  Dombay-tóra, Szabó Sán-
dor, Kelemen Sándor és Németh Katalin

vezette a csapatot. Köszönjük, hogy elvál-
lalták a feladatot, jövőre folytatjuk a Me-
csek bebarangolását. 

A Teleki László Alapítvány Népi Épí-
tészeti Programjára júniusban nyújtottunk
be pályázatot, ami sikeres elbírálásban ré-
szesült, így 1.500.000 forinttal támogatták
a tájház felújításához szükséges szakmai
előkészítő dokumentációk, tervek elké-
szítését. A dokumentációk nagy része már
elkészült, jövőre a kivitelezésre tervezzük
benyújtani pályázatunkat, amit több ütem-
ben valósítanánk meg.  
Adományozóink:

Dékány Györgyi régi tányérokat és
tálakat, Somogyiné Dallos Erzsébet

porcelán éjjeli edényt és régi facsipe-
szeket, Bocz József sütőlapátot, szén húzót,
fűrészt, káposztagyalut, szitákat, késeket
és sok-sok egyéb használati tárgyat, Csiz-
madia Pálné régi alumínium evőeszkö-
zöket, Óbertné Novák Irén emlékkorsót,
mérleget, mozsarat és kötőgépet, adomá-
nyozott a tájháznak. 

Rendezvényeinkhez jól tudjuk hasz-
nálni a Gruber Józseftől kapott jó állapotú
hűtőszekrényt. 

Ezúton is köszönjük a helytörténeti
gyűjteményhez és a működéshez felaján-
lott adományokat! 

Poór Gabriella

Ígéred-e, hogy jó katolikus leszel?



Pénteken Kováts Ferenc grafikus-
művész kiállítása nyílt a Kultúrházban,
melyhez Deák Zsuzsanna hetényi grafikus-
művész mondott bevezető gondolatokat,
Faltisz Róbert pályatárs pedig saját versé-
vel köszöntötte az alkotót. 

A megnyitó hangulatát Ádám Krisztina
növendékeinek (Szamos Áman Léda,
Sashalmi Szonja és Hoffer Emil) fuvola-
játéka tette még ünnepibbé. A kiállítás
január 10-ig megtekinthető.

***
Szombaton a Borbála-napi bányász

megemlékezésen a Himnusz eléneklése
után Papp Tibor, a Bányász Baráti Kör
elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
A Daloskör egy szép Borbála-dalt énekelt,
majd Nikolausz Tamás saját versét szavalta
el az egybegyűlteknek. 
Szily Ferenc nyugalmazott faipari mérnök 

ünnepi megemlékezésében a védőszenthez
kapcsolódó bányász hagyományokról,  a
bányászat helyi történetéről, családi
érintettségéről is szólt és hansúlyozta,
hogy Hosszúhetény milyen sokat köszön-
het a bányászatnak.  

A beszéd után az önkormányzat
képviseletében Óbert Gábor alpolgár-
mester és Pál Attila település-üzemeltetési
ügyvezető helyezett el koszorút a bányák
hetényi áldozatainak emlékművénél. A
Baráti Kör nevében Papp Tibor és Balaton
Miklós koszorúzott. A megemlékezés a
bányász himnusz eléneklésével és gyertya-
gyújtással zárult.  

***
A vasárnapi szentmisére Pécsváradról

is érkeztek zarándokok, gesztusként a heté-
nyiek augusztusi búcsújárására. 
Az ünnepi misét Hofher József atya celeb-
rálta, miközben a hívek Bartha Zsolt
atyánál gyónhattak. „Hofi” atya prédiká-
ciójában Szent Miklós példáján a felnőttek
felelősségét emelte ki a felnövekvő gene-
rációk segítése, nevelése terén. Mennyire
fontos ebben a „fesztiválvilágban” az
értékek megismertetése, továbbadása, elfo-
gadtatása. Örömét fejezte ki amiatt, hogy
egy ilyen szép hagyományt is kialakítottak
a helyiek, mint a Miklós napi borszentelés.
Zsolt atya megáldotta a helyi borászok
által hagyományosan összeadott, lepalac-
kozott bort, melyből a mise után mindenki
kóstolhatott. 

A borászok egyesületének elnöke,
Szabó Gábor elmondta, hogy idén 35 helyi
borásztól gyűjtötték össze a főként olasz-
rizling fajtájú fehérborokat, melyeket
összeöntve, derítés után zártak címkézett
palackokba. Az összetartozást is szim-
bolizáló Miklós-bor így kerül minden
egyesületi tag karácsonyi asztalára. 
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Ennek a borongós, esős napnak a
délutánján újra megtelt a templom, ezúttal
hangverseny látogatókkal, akik az alap-
fokú művészeti iskola és a Pannon Filhar-
monikusok vonósnégyesének jótékonysági
koncertjére jöttek. 
A közönséget dr. Herbert Tamás, az Egy-
házközség elnöke köszöntötte és röviden
felidézte a Miklós püspökhöz fűződő le-
gendákat. A műsorban Mericsné Rábai
Katalin, Ádám Krisztina és Keserű Árpád
tanítványainak kamarazenélését követően
a Bánfalvi Zoltán, Szűk Csaba, Tuzson
Tamás, Pechan Dávid alkotta vonósnégyes
adott elő ismert és népszerű darabokat,
melyeket a közönség többször vastapssal
jutalmazott. A jótékonysági hangverseny
adakozóinak jóvoltából 60.600 Ft gyűlt
össze, ezt az összeget is a plébánia fel-
újításához használja fel az Egyházközség.

***
Ugyancsak délutáni program volt a

Kultúrház udvarán rendezett kézműves
ajándékvásár is, melyről ezúttal hiányoz-
tak az iskolai osztályok árusító standjai. 
A vásárlók forralt bort, teát is kóstolhattak,
és megtekinthették pénteken nyílt kiállítást
az emeleten.

***
A borászok az ilyenkor szokásos bor-

mustrájukat ezúttal a Tavasz Vendéglőben
tartották, vacsorával egybekötve. 

***
Természetesen ellátogatott falunkba

ezen a vasárnapon is a Mikulás, sorra járva
a délutáni helyszíneket és szorgalmasan
osztogatva az édességeket. A fehészakállú
telizsákját köszönjük mindazoknak, akik
idén is támogatóként járultak hozzá a Mik-
lós-napi eseményekhez (Német Klub, Ön-
kormányzat, Településüzemeltetési Nkft,
UN-IT festéküzem, Molnár Ferenc, Piffkó 

László, Sebők János, Borász Egyesület,
Tom Market), és a zsákcipelő piros köpe-
nyes úrnak is, aki önként szegődött ezen a 

napon –  évek óta és másnap is – az adako-
zó legendás püspök utódjának!   

P. J. Fotó: Gulyás Tamás

A kedves olvasók közül bizonyára
sokan tudják, hogy községünkben több,
mint 20 éve működik a Bortermelők és
Borbarátok Egyesülete. Taglétszámunk
meghaladja az 50 főt, így méltán vágytunk
egy saját közösségi helyre. Mindig irigy-
kedtünk szászvári borbarát társainkra, akik
már hosszú évek óta rendelkeznek saját
borházzal.

2020-ban felcsillant a remény, megje-
lent egy pályázat, melyet közösségi ingat-
lan vásárlásra lehetett benyújtani. Szakem-
berek segítségével megpályáztuk a maxi-
mális 6 millió forint összeget. A pályázat-
ban meg kellett nevezni a kiszemelt ingat-
lant, paramétereivel együtt.
Számba vettük a lehetőségeket és bizony
nemigen találtunk a célnak megfelelő épü-
letet, pincét. Szerencsére ráakadtunk a
Tavasz utca folytatásában egy eladásra
meghirdetett ingatlanra épp 6 millió forint
eladási árral.

Izgalommal vártuk az értesítést, mely
szerint sikeres lett a pályázatunk, és az
összeg hamarosan a számlánkra került.
Közben  kiderült, hogy pár bürokratikus
akadály miatt a szerződéskötés nem lesz
olyan egyszerű, mint azt szerettük volna.
Szerencsére sok segítőkész ismerős, barát,
vezető beosztású ember jó indulattal, állt a
megoldandó feladat, a jó ügy mellé.

Elnökünk Szabó Gábor kitartásának és
lehetetlent nem ismerő felfogásának kö-
szönhetően végül sikerült az adás-vétel és
birtokunkba került az ingatlan. (Az ingat-
lanhoz tartozik egy szőlőterület is, amely
nem lehetett része a pályázatnak, ezt a
területrészt az önkormányzat vásárolta
meg.)

A pályázatból vásárolt területen talál-
ható egy présház, mely két helyiségből áll,
a pince – mely Hetény egyik legnagyobb
pincéje – 14 m hosszú, 4 m széles és 4 m
magas. Ebből fogjuk kialakítani a vendég-

fogadó rendezvény helyszínt. Az ingatlan-
hoz tartozik még egy gazdasági épület is. 

Szeptember 11-én tartottunk egy sza-
badtéri pinceavatót, melyen tagságunk
döntő többsége részt vett és fergeteges
hangulatot teremtett.

Időközben megjelent egy újabb pályá-
zat, melyen számunkra fontos eszközökre
lehetett pénzt nyerni birtokunk mű-
ködtetéséhez. Első körben nemleges válasz
érkezett, de szerencsére egy pótbírálaton
mégis megjött a 2 millió forint.

Ebből a szükséges borászati eszkö-
zöket, gépeket, sátrakat, sörasztalt és pa-
dokat vásároltunk. Nyári viszonylatban a
sátrak segítségével immáron 70-80 embert
le tudunk majd ültetni. Természetesen, ha
elkészül a komplett vendéglátó egység,
lehetőséget szeretnénk biztosítani kisebb-
nagyobb rendezvények lebonyolítására is,
nemcsak a borbaráti tagok részére.                  

Balázs László József

Borbarátok bázisa
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OVIS HÍREK

A vásár
Múltunk ismerete a jövő építésének

alapja. Óvodánkban az óvodapedagógusok
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
gyerekek a néphagyományokat meg-
őrizzék a jövő generáció számára és pozi-
tív élményeket szerezhessenek a hiteles
minta által. 

Október 15-én egy régi népszokást
elevenítettünk fel, mely a vásár volt. A
vásárfiát minden csoportban a gyerekek
saját kezűleg készítették el, melyet a vásár
napján egymásnak fabatkáért árultak. A
megnyitón az óvoda valamennyi dolgozója
egy meglepetéssel készült a gyermekek
számára: Zelk Zoltán: A három nyúl című
meséjét játszották el a vásár témájára
átdolgozva. A műsor jó hangulatához hoz-
zájárultak a gyermekek által megtanult
népi vásári kikiáltók, vásárról szóló versek
és gyermekdalok. A vásári fergeteget
táncházzal zártuk. 

A vásári forgatagban és táncházban
német vendégeink is részt vettek, akik
Hosszúhetény testvértelepüléséről, Alf-
dorfból érkeztek hozzánk. A gyerekek
vásárfiával és finomságokkal kedves-

kedtek vendégeinknek, akik nagyon örül-
tek a szívélyes fogadtatásnak, és még a
táncházban is táncoltak velünk.  

Márton nap
Sajnos a Covid vírus óvodánkat is

elérte az őszi szünetben, így a Márton napi
nyitott rendezvényünket át kellett szer-
veznünk. Mivel voltak gyerekek – és cso-
port is – karanténban, ezért a Márton napi
legendák, libás játékok, lámpások készí-
tése, tökfaragás csoportokon belül történt.
A kis lámpásokkal az ovisok most, a hagyo-
mányoktól eltérő módon a délelőtt folya-
mán az óvoda épülete körül vonultak fel
Márton napi és libás énekeket énekelve,
hogy így vigyék el a fényt, a szeretet a
világba és az emberek szívébe.

„Kedves Mikulás, 
rád vár ez a ház…”

Az idén is a hagyományostól eltérően
látogatott el hozzánk a Mikulás. A gye-
rekek már nagyon várták, készültek az
érkezésére. A Mikulás az ablakokon beko-
pogva lepte meg a csoportok gyermekeit,
akik az ablakot kitárva énekszóval,
versekkel köszöntötték a jó öreg Mikulást,
akinek így csaltak kedves mosolyt az
arcára, és melegítették fel szívét az igen
csípős hideg miatt. Teli puttonyát is kitárta,
és szétosztotta ajándékát a kicsik nagy
örömére. A simogatás, ölbe való vétel
sajnos az idén is elmaradt a járványhelyzet
miatt, de reméljük jövőre ezt is bepótol-
hatjuk. Búcsúzóul szaloncukrot dobált a
szobákba mindannyiunk örömére. Jövőre
is visszavárjunk!                                                                           

Szikszainé Lakatos Éva 
A Mikulás idén sem a kéményen keresztül jött, de még csak az ajtón át sem

jöhetett.  Azért az ablakon keresztül is örültek a csöppségek az ajándéknak.

Vásári forgatagban egy izgalmas meseelőadás az óvónénik előadásában.

A Márton napi megemlékezés sem maradt el
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Iskolánk visszatérő programja a novemberi népdaléneklési
verseny, melyet ezúttal 17-én  tartottunk meg 47 résztvevővel.
A bemutatott produkciókat a Sáfár Béláné, Detrich Pálné és
Wágner Mónika alkotta zsűri értékelte.
Díjazottak: az alsó tagozatos egyéni versenyzőknél I. helyezett
Nagy-Gajdócsi András, II. helyezett Nyisztor Csanád lett. Az
alsós csoportok versenyében az I. helyért kapott elismerést a
Bodó Cinka, Csényi Frieda páros (képünkön) kapta, II. helyen két
csapat végzett: Wudi Valentina Tóth Elizabettel énekelt, míg
Arnold Luca Molnár Adéllal.  A csoportos éneklés kategóriájában
III. helyezést a Szabó Flóra, Simon Szófia, Szászfai Liza ének-
együttes ért el.

A felső tagozaton az egyéni énekesek közül ketten is – Révész
Bíborka és Bojtos Lili – elsők lettek. Egyéniben második helyen
Kozmáry Flórián,  harmadik  helyen pedig Konics István végzett.
Az énekegyüttesek közül II. helyezést a 6.a csapata szerezte meg:
Bertus Kata, Tóth-Gulyás Hunor, Herbály Mila, Szilágyi Boróka.
Ezt a kategóriát a Barabás Boglár, Schumann Réka, Szőcs Bíbor-
ka, Hajdu Tekla, Gábor Kata, Varga Zsófia és Vicze Blanka
öszetételű  8.b-s csapat nyerte meg.

Detrich Zsófia

Népdaléneklős délután

November elején a német nemzetiségi tagozat felsős
osztályaival színházban jártunk Szekszárdon, ahol a Deutsche
Bühne Ungarn (Magyarországi Német Színház) „Der kleine
Prinz” (A kis herceg) című, rendkívül színvonalas előadását néz-
tük meg. A színház visszatérő vendégeiként a darabot ajándékba
kaptuk, 80 diákunkkal a teljes nézőteret meg tudtuk tölteni. Ezú-
ton is köszönjük a színház nagyvonalú felajánlását. Az itt szerzett
élményeink a téma további feldolgozására inspiráltak minket, a
németórákon kívül irodalomórán is foglalkoztak a gyerekek a mű
mindig aktuális üzenetével. Iskolánk rendszeresen szervez hason-
ló programokat, hogy diákjaink változatos formában talál-
kozhassanak az általuk tanult idegen nyelvvel.    Jenczer Csilla

Gyűjtőakciók az iskolában
A Hosszúhetényi Általános Iskola tanulói nevében

köszönjük az együttműködést minden hosszúhetényinek, akik
részt vettek hasznosanyaggyűjtő akcióinkban.
Az idei őszi papírgyűjtés nagyon sikeres volt! Közel 260.000 Ft-
tal gazdagodott ezáltal a Diákönkormányzat. Külön köszönettel
tartozunk a szállításában résztvevő szülőknek és a Hosszúhetényi
Településüzemeltetés dolgozóinak. 

Az elektromos hulladékgyűjtésnek  nagyon örült a lakosság.
Még nem ismert az összeg, amelyet ezért kapunk majd, de az
ebből befolyt összeget  iskolánk szebbétételére szeretnénk fordítani.
A kupakok, az alumíniumdobozok, a mobiltelefonok és az
elemek gyűjtése folyamatos. A PET-palackok gyűjtését is foly-
tatjuk. A következő szállítást januárra tervezzük. Továbbra is
számítunk a lakosság segítségére.

Köszönettel:  Diákönkormányzat

Színházlátogatás ajándékba

A komlói körzetet megnyerve, hat körzet győztesével kellett
megmérkőznie iskolánk IV. korcsoportos futsal csapatának a
megyei döntőben, december 10-én. A pécsi Cserepka, a
Mohács Park utca és Szenlőrinc mögött lecsúsztak a
dobogóról, így megyei negyedik helyezettek lettek fiaink.

Idén is ellátogatott iskolánkba a Mikulás a gyerek nagy
örömére. Az alsó tagozatosok közösen a tornateremben ünne-
peltek. A szervezésért külön köszönettel tartozunk dr.
Garamváriné Csanálosi Andreának. A felső tagozatosok kicsit
viccesebb hangulatban töltötték az ünnepet. Bertalan Balázs
8. osztályos tanulónak és évfolyamtárs krampuszlányoknak
(képünkön) köszönhettük a mókás perceket.

Fotó: Balázs László
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Anyakönyv
Születtek:
Szabó Mátyás szeptember 15.
Györkő Botond október 13.
Fodor Marcell október 14.
Lázár Dávid november 2.
Velner Luca november 6.
Pál Ármin november 11.
Tóth-Király Helena november 17.

Házasságot kötöttek:
Sólya József és Mátyás Zita Ágnes szeptember 4.
Kiss Nicholas István és Solymos Adrienn szeptember 17.
Zolnai Zoltán és Kiss Mária október 16.

Elhunytak:
Tóth Sándor (1942) szeptember 17.
Strung Józsefné sz. Szauer Anna (1954) október 4.
Orsós László (1962) október 5.
Klein Ferencné sz. Óbert Julianna (1938) október 13.
Bernáth Miklós (1968) október 18.
Orsós Teréz (1972) november 1.
Schellenberger Pál (1958) november 8.
Hordós János Lászlóné 

sz. Németh Elvira Mária (1956) november 19.
Kovács Sándor (1936) november 26. 
Rekedt-Nagy Györgyné sz. Leitkam Anna (1937) november 28.

Idõsek köszöntése
“A születésnap tökéletes alkalom arra, hogy köszönetet

mondjunk mindazoknak, akiket szeretünk, akik befolyásolták
az életünket, akik vízválasztóként tereltek minket, azaz akik
miatt azokká lettünk, akik vagyunk. S talán nincs is
megfelelőbb nap arra, hogy őszintén, szívből megáldjuk min-
dazokat, akik bármilyen értelemben életünk részévé váltak.’ 

(Horváth Nikoletta)
Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink!

Kívánok Önöknek nagyon boldog születésnapot jó erőben,
egészségben, boldogságban! A veszélyhelyzet felülírta a
személyes találkozásaink örömét, ezért engedjék meg, hogy a
Zengő újság hasábjain keresztül köszöntsem Önöket nagy
szeretettel!

Hosszúhetény Község Önkormányzata nevében: 
Dr. Csörnyei László polgármester

80 éves: Bugár László, Bózsa Sándorné Neukirchner Magdol-
na, Hohn Józsefné  Kiss Anna, Wudi Jenőné Kiesz Erzsébet,
Keresztes László, Schuller Mártonné Hohmann Anna, Keller
Ernst.
85 éves: Gerner Ernőné Bocz Katalin 
90 éves: Ábrahám Sándor Istvánné Kiss Klára Katalin,
Prof.dr. Andrásfalvy Bertalan Pál 
92 éves: Horváth Antalné Kiss Mária 

PROGRAMOK
December 30.

Óévbúcsúztató  Zengő - túra
Január 8.

X X X I . T é l i  t ú r a  Kisújbányára

Január  29. 
Sváb bál
Február 12.

Ovis szülők bálja
Február 26.

Nagymamák, nagypapák 
FARSANGI bálja 

Zene: Norbi

– Fogatos vacsora kereté-
ben köszönte meg  a segítséget
a művelődési központ a szüreti
felvonuláson résztvevő, évek
óta kisegítő kocsisoknak, lova-
soknak. A vaddisznóból készült
bográcsos ételt Schumann Zol-
tán, Lakatos Gábor és Szabó
György készítette el lovas bará-
taiknak a tájház udvarán.

–Agárfuttatást szervezett
a focipályán október 14-én
Csényi Norbert, Jenczer Kata
és Fábos Bence, melyre az
ország minden részéről érkez-
tek kutyatulajdonosok. A falu
történetében valószínűleg első
ilyen eseményen 40 kutya,
közel száz érdeklődő és te-
nyésztő  vett részt. 

Népi Együttes 
és Gyerektánccsoportja

Pévönye együttes
Díszítőművészeti Műhely

Fafaragó szakkör
Somkerék zenekar 

és utánpótlás zenekara
(Pótkerék)

Szent László Kórus
Olvasókör

Tájház-túra Csapat

Rendszeres szabadidős és
testedzési lehetőségek: 

Asztalitenisz  
20/437-2336

Jóga 30/2682747
Karate 70/675-1898

Meridián torna 
20/20-560-2005 

Szeniortánc 
70/4503555

NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szeretettel várunk minden érdeklődőt közösségeinkbe,

klubjainkba, művészeti csoportjainkba!

Takács Péter komlói festőművész kiállítása nyílt október 29-
én a Kultúrházban. A tárlatot Lerchné Egri Zsuzsa tan-
könyvíró, irodalmár nyitotta meg, melyet két hetényi
zeneművész produkciója tett még hangulatosabbá. Varga
Evelin kürtművész és Varga Izabel hegedűművész a Pannon
Filharmonikusok zenészei. 

–A Csík zenekar adott
koncertet október 11-én az
iskola tornatermében. A pályá-
zatból megvalósult  előadás a
hazaszeretetről, népünk nagy
sorsfordító dátumairól mesélt a
gyerekeknek a magyar népze-
ne nyelvén. A koncertet egy
néptáncos pár tette még élmény-
szerűbbé a tanulók számára.

–A Schunk Pince szekszár-
di és villányi borászatok mel-
lett bekerült a Pannon Borrégió
(a villányi-, pécsi-, szekszárdi-
és tolnai borvidék) öt legked-
veltebb borászata közé. A Pécsi
Borozó folyóirat minden évben
megszavaztatja olvasóit, hogy
abban az esztendőben melyik a
TOP5 borászat a régióban. 
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TÁNC-SZÓK
A nyári-koraőszi fellépéseinket az október 2-re tervezett

Csoóri fesztivál zárta volna, de ezt az egész Kárpát-medencére
kiterjedő rendezvényt a szervezők elhalasztották jövő évre.

Október 9-én két táncos társunk  Brand Petra és Schätl
Zsolt esküvőjére voltunk hivatalosak Pécsváradra, ahol
népviseletbe öltözve vettünk részt egybekelésük szép ünnepén.

Október 15-én négyen képviselték együttesünket a Nemzeti
Táncszínházban tartott, előadással egybekötött szakmai
továbbképzésen.

Október 17-én a Pécsváradi Leányvásár meghívottjai
voltunk. A közös felvonulást követően a nagyszínpadon adtunk
műsort, délután pedig zenészeink a Zengő Rezekkel muzsikál-
tak a bemutatók zárásaként.

Alapító tagjai vagyunk a Déli Kapu Folklórszövetségnek,
november 13-án részt vettünk a Szövetség közgyűlésén.

November 26-án a komlói színházban lett volna a hagyo-
mányos kistérségi Közkincs Gála, melyet a rendezők a
járványhelyzet miatt lemondtak. Helyette a meghívott
művészeti csoportokat a színházban külön-külön felvették.
Hosszúhetényt zenekarunk a Somkerék zenekar képviselte, a
róluk készült filmfelvételt a többi csoportéval együtt meg-
nézhetjük a youtube Közkincs gála 2021 oldalon.

A Nemzeti Táncszínház bérletes programjában négy
előadásra szervezhetünk színházlátogatást. December 3-án
hatan vettünk részt a második előadáson.

HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ

#Délenmindenjobb – Zengő GP 
Településünkön október 23-án rendeztük meg az immáron

hagyománynak számító ZENGŐ GP Országúti Nagydíjat,
amelyen a felnőtt versenyzők idén közel 80 km-t tekerhettek, nem
kevés szintkülönbséggel. 

A közel 70 induló a dicséretre alaposan rászolgált, főleg a
gyerekek, akik ugyan csak egy kört mentek a felnőtt pályán, de
igencsak elfáradtak a végére, mivel a befutó mindkét táv esetében
a Papközi, kemény emelkedő volt. A verseny végén azért min-
denki azt mondta, hogy megérte eljönni, ugyanis a táj és a látvány
mindenért kárpótolt. Oszágos verseny lévén, voltak indulók
Kecskemétről, Szekszárdról, Érdről, BP-ről, Szegedről. A Covid
miatt idén sajnos külföldi versenyző nem álhatott rajthoz, de
eddig miden évben voltak osztrák és horvát indulók is.

A versenyt a Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány LEADER

pályázati támogatásával valósította meg, de a támogatásból
ugyancsak kivette a részét az Önkormányzat is, ingyenes étkezés
biztosításával a versenyzőknek. (Az itt készített, már-már
tradicíonálisnak számító tészta, favorit lett a bringások között!)

A helyi kerékpáros társadalom nem titkolt célja, hogy a helyi
és kistérségi turisztikai attrakciók számát kibővítse több szabad-
téri, szabadidős kerékpáros rendezvénnyel, amely Enduro, MTB
és országúti futamokból állna. A versenyek kiváló lehetőséget
teremtenek a helyi szállásadók és egyéb szolgáltatók (helyi és
térségi éttermek, cukrászdák, őstermelők, borászatok, kulturális
attrakciók stb.) kínálatának igénybevételére, ezért hosszú távú
célunk, egy nagyobb versenysorozat elindítása, természetesen a
hosszúhetényi komplex turisztikai koncepció szlogenét használ-
va, ami frappánsan, csak ennyi lesz:  
#Délenmindenjobb! 

Településünk kerékpáros koncepcióját helyben a kövestetői
bringapálya, az általunk rendezett versenyek segítik, országosan
pedig – a jövőre hazánkból induló olasz körverseny,–  a „Giro d’I-
talia” budapesti rajtja fogja támogatni és természetesen
szeretnénk külső forrásokat, elsősorban pályázati támogatásokat
is kiaknázni a projektcélok elérése érdekében.
Hosszúhetény kerékpárosbarát település! 

Keszericze Zsolt

MECSEK ENDURO 2021
Októben 9-10-én, idén már sokadik alkalommal rendeztük

meg a hagyományos őszi Mecsek Endurót. Az idei versenynek
több okból is örülhettünk. Elsősorban azért, mert a Covid nem
tudta keresztülhúzni a rendezvényt, mint 2020-ban. Így a mi
versenyünk volt a hivatalos Magyar Bajnoki futam, ami azt jelen-
tette, hogy a győztes lett a Magyar Bajnok, a címmel együtt egy
évig hordhatja az egyedi tervezésű nemzeti színű mezt. A
versenyre előnevezéssel lehetett nevezni, 200 főben maximáltuk
a jelentkezőket, ez a létszám a start előtt két héttel már be is telt.

Szombati napon volt a rajtszámátvétel, valamint a hivatalos
edzésnap, az indulók a kitűzött pályákon ezen a napon tudtak
végigmenni, versenytempót gyakorolni, szakaszolni.

(folytatás a következő oldalon)

Hetényiek is futottak
A Pécsi Vasutas Sportkör tradicionális versenyét a Pécs-

Harkány futást idén már 37. alkalommal rendezték meg, igaz
nem a megszokott télvégi dátummal. Október 24-én 214 futó állt
rajthoz, ebből különböző korosztályos kategóriákban, egyéniben
és csapatban  összesen  154 férfi és 60 női versenyző. 

Török András – iskolánk szakácsa – kategóriáját megnyerve
a teljes mezőnyben is a harmadik helyet szerezte meg, de a nyár
folyamán  a Vértesben rendezett terepfutáson is szerzett egy első
helyet, a Börzsönyben pedig harmadik helyen ért célba. Közeli
versenyeken is indult, amelyen már több hetényi futó is rajthoz
állt: Futabirtok Óbányán vagy a Pécs-Abaliget félmaraton, ahol
András kategóriáját megnyerve, abszolút 4. lett.  A hetényiek
körében is egyre népszerűbb a futás, ezt mutatja az is, hogy a
különböző versenyeken (pl. Ultrabalaton, Pécs-Harkány vagy
Dűlőfutás), egyéniben vagy váltóban egyre több hetényi, vagy
Hetényhez kötődő arc bukkan fel a rajtoknál.

KERÉKPÁROZÁS

FUTÁS

Különleges, megható előadásnak volt részese október 19-
én az aulát megtöltő közönség. Dévényi Ildikó színművész és
Lukács Melinda énekesnő előadásában nem a népszerű film-
csillagot, hanem Karády Katalin tragédiákkal teli életútját
ismerhettük meg. A felcsendült dalokat Tóth Gábor kísérte
zongorán. Az Umpa Ügynökség engedélyével megvalósult
előadás hatalmas vastapsot aratott.    Fotó: Müller Zsuzsa

Karády Katalinról másképp
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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

K E R É K P Á R O Z Á S

Fenyővásár
Straubék piacán a

Hegyalja utca 4. szám
alatt! 

Pénteken és szombaton
10:00-16:00 között. 

Tel:
06-20/338-9491 

Facebook: 
Straubék online piactere 

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

TUTI
FALATOZÓ

Újra nyitva! 
Lehetőséget biztosítunk

helyben fogyasztásra is teraszunkon. 
Üzletünk új címe: Kossuth Lajos utca 59/A.

Nyitvatartásunk a téli időszakban:
Keddtől - péntekig: 11.00-19.00

Szombat: 11.00-19.30 
Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA

Rendelésfelvétel: +36 30 915 4667
Kövess minket facebookon, hogy ne maradj le

akcióinkról!
www.facebook.com/tutifalatozo

A rajtszámokat az előnevezettek közül 169-en vették át,
többen nézték az időjárás jelentést, ami vasárnapra kemény
feltételeket jósolt. A kitűzött szakaszok rajtjai Kövestetőn
valamint a Hármas-hegyen és a Zengő oldalán voltak. A
versenyen új kategóriaként E-bikek-kal is lehetett indulni, külön
értékelve természetesen az enduró kategóriáktól.

A verseny napjára az elromlott idő nem vette el a kedvét a
nevezőknek. Rajthoz állt majdnem 150 versenyző, és 120 fölötti
célbaérkező volt, ami ismerve a körülményeket, önmagában is
elismerésre méltó teljesítmény. Az indulók több mint 25 km-t
1000 m fölötti mászást teljesítettek. 

A verseny hétvégéjén a Mecsekerdő Zrt, a hosszúhetényi
önkormányzat és a Zengőaljai Kerékpáros Egylet Egyesület meg-
állapodást írt alá, amiben rögzítettük, hogy a Kövestetőn kialakí-
tott kerékpáros pályák hivatalos kerékpáros nyomvonalak, azok
szervezett keretek között egész évben használhatóak. További

fejlesztések, nyomok kialakítása is tervben van, ami a kikap-
csolódni vágyók minél szélesebb igényeit fogja kiszolgálni.

Gratulálunk minden résztvevőnek, szervezőnek, köszönet
minden támogatónak! Jövőre találkozunk a 2022-es Mecsek
Endurón Hosszúhetényben! Horváth Attila

A Zengő GP  felnőtt futam győgyőztese és  dobogósai  a
Mozi udvarán rendezett díjkiosztón. Az abszolút győztes -
Püspöki Dániel - Zengő SE, 2. hely: Balassa Péter - Zengő SE,
3. hely Horváth Máté - Nagykanizsa

Beérkezés után, a kerékpármosatásra várva. A kellemetlen,
esős időjárás alaposan megnehezítette az idei Mecsek Enduró
versenyzőinek helyzetét. A felázott terep ellenére, szerencsére
nem volt komolyabb  sérüléssel járó bukás a versenyen.


