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Lányok, lányok nagyhetényi lányok....

Ragyogó időben, rekordszámú zenésszel és táncossal zajlott az idei szüreti felvonulás. Írásunk a 15. oldalon
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Testületi ülés – szeptember 6.

Az ülés kezdetén a képviselők néma
felállással emlékeztek meg Gulyás Zsolt
mezőőrről.
Tájékoztató a képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Dr. Herbert Tamás képviselő: A 104/
2020 számú határozatban mit takar Cseke
Zsuzsanna forgalmi rend módosítási
kérelme?
Dr. Orbán László jegyző: A forgalmi
rend változás táblák kihelyezését jelenti,
mivel a településen több utcában a közterületen parkoló személygépkocsik akadályozzák a forgalmat.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Tudomása szerint fekvőrendőröket is lehet
már kiépíteni az utcákban figyelmeztető
táblával. Ez Hosszúhetényben több helyen
indokolt lenne, mert megnövekedett a forgalom, például a játszóterek környékén.
Dömös Károly képviselő: A posta
környékére is indokoltnak látná a fekvőrendőrt.
Papp János képviselő: A Petőfi utcai
parkoló létesítésével kapcsolatban van
újabb információ?
Orbán László: Az egyik eladó tájékoztatása szerint a szerződéskötés előtt állnak
a tulajdonosok. A Duna-Dráva Nemzeti
Parktól még nem kapott semmiféle választ
az ügyben.
Pál Attila Nkft. ügyvezető: A helyi
építési szabályzat módosításakor indokoltnak tartaná az utcanevek és dűlőnevek
pontosítását, valamint a térképen való
feltüntetését.
Hajdu Csaba főépítész: Közterületek
nevének megváltoztatása a képviselőtestület döntése alapján történhet. Az
eljárást önkormányzati rendelet szabályozza. A módosítást követően a földhivatal
vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson a változásokat.
Herbert Tamás: A 110/2020 számú
határozatnál a „kivitelezés tervben van”
mit jelent?
A 15/2021 számú határozatban a
bölcsődei-feladat ellátási megállapodás
pontosan mire vonatkozik? A 17/2021
számú határozatban mely belterületi utakra
adtuk be a pályázatot? Az 51/2021 számú
határozatban a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése” című pályázat melyik külterületi útra lett beadva?
Pál Attila: A képviselő úr által feltett
kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az
Iskola utcában lakó két állampolgár
kérelmére építenek meg egy közterületi
gépjármű behajtót. Sajnos munkaerő
hiánya miatt a kivitelezést nem tudták

megkezdeni, ezért fogalmazott úgy, hogy
tervben van.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül
belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcélra több éven keresztül nyújtott be
pályázatot az önkormányzat mind eddig
sikertelenül. Az idei évben egy olyan utat
jelöltek meg, ami autóbusz közlekedésre is
szolgál, így nyert a pályázat.
Óbert Gábor alpolgármester: Az Iskola utcai gépkocsi behajtóval kapcsolatosan
kérdezi, hogy korábban ezek a fejlesztések
nem önerőből történtek?
Orbán László: A gépkocsi behajtó
közterületen van és közterülethez csatlakozik, ezért kötöttek együttműködési
megállapodást a két érintett ingatlantulajdonossal. A munkát a Település-üzemeltetési NKft. fogja elvégezni. A megállapodást aláírták, de az érintettek a vállalt
hozzájárulást, csak a behajtó elkészülte
után fizetik meg.
Csörnyei László: Herbert Tamás
képviselő kérdéseire válaszolva elmondta,
hogy jelenleg több bölcsődés gyermek jár
Hosszúhetényből Pécsváradra. A többlet
normatíva lekéréséhez kellett megkötni a
megállapodást a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A külterületi út
pályázatban a Bencze József utca folytatása és a Tót út lesz felújítva.
A napirenddel kapcsolatban egyéb
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúlag tudomásul
vette a tájékoztatót.
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügye

Csörnyei László tájékoztatta a testületet, hogy az augusztus 30-ai ülésen a társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj
támogatásról szóló szabályzatát fogadták
el, melyhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
A testület egyhangúlag elfogadta a
szabályzatot.
Beszámoló a költségvetés I. féléves
végrehajtásáról

A képviselő-testület megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2021. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
szóló pénzügyi beszámolót, és azt egyhangúlag elfogadta, megalkotva a
2/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletet
módosító 6/2021.(IX. 06.) önk. rendeletét.
BURSA HUNGARICA

A képviselő-testület idén is csatlakozott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021/
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2022 évi pályázatához.

Rendkívüli támogatás

Csörnyei László elmondta, hogy a
2020. évi központi költségvetésről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.9
pontja alapján lehetőség van az önkormányzatoknak rendkívüli támogatást
igényelni pályázat útján. A támogatást
jubileumi kifizetésekre és hulladékszállítási költségre igényelnék meg.
A testület egyhangúlag megszavazta a
pályázat beadását.
Építési ügyek

Hajdu Csaba főépítész: A Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett
kérelmeket felülvizsgálták. Azon kérelmek
kapcsán, ahol az önkormányzatnak a
településrendezés módosításával az egyéni
érdekek kiszolgálása a feladata, ott a
kérelmezőknek kell vállalni a költségeket.
Ezért az önkormányzat a tervezőtől tételes
ajánlatot kért, kérelmekre bontva. A
módosításban szerepelnek olyan kérelmek
is, melyek korlátozás levételét, hiba
kijavítását kérik, illetve a rendelet
felülvizsgálatát a jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően. A kérelmezőknek
jogszabály alapján telepítési tanulmánytervet kellett készíttetniük, illetve települési
rendezési szerződést kell kötniük az önkormányzattal, ebben kell a testületnek most
dönteni.
Hat darab telepítési tanulmányterv
érkezett be, ebből ötöt a Hübner Kft. és
egyet pedig dr. Baracsi Viktória településtervező készített. A Kismező utcai
családi ház bővítésénél nem sikerült az
építési szabályzatot betartani, mivel
építtető a telekhatárra épített egy garázst,
mely az előkertbe is belenyúlt. A tulajdonos közben értékesítette az ingatlant,
ezért fordult kérelmével az önkormányzathoz, hogy a kialakult állapotot rendezni
lehessen. A kérelem közérdeket nem sért.
Az új tulajdonos a szomszédos telket is
megvásárolja, így a beépíthetőségi mértéket nem lépi túl. Csak az előkertre
vonatkozóan kell módosítani a szabályozást, ami csak erre a telekre vonatkozik.
Csajkás Géza szerint ha csak erre a
telekre vonatkozik a módosítás, akkor az
elfogadható.
Berkecz Balázs Hübner Kft. ügyvezető: A főépítésszel egyeztetve készítették
el a telepítési tanulmányterveket. A Stangland Kft. a Hegyalja utcában két telekre
glamping létesítésére készítette el a tanulmánytervet. A területen tájképbe illő modern faházakat építenének szálláshely
kialakításához. A belterület 1052 hrsz és
1055/2 hrsz ingatlanok különleges terület –
idegenforgalmi (K-id) övezetbe sorolód-
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nak át, és a jelenlegi HÉSZ szabályozás
előírásaitól eltérően a legnagyobb épületmagasság 6.0 méterre változik.
Herbert Tamás: A Hegyalja utcai
glamping megépítése esetén véleménye
szerint megnövekedett gépjármű forgalommal kell számolni, ami a közutat is
fokozottan igénybe veszi. Ezért a
későbbiek során számolni kell az út
felújításával.
Berkecz Balázs: A teleknek két közút
kapcsolata van és a parkoló a saját telken
kerül kiépítésre, így az utcai forgalmat
nem fogja zavarni.
Hajdu Csaba: A szabályozásban
előírják, hogy a parkolási igényt a telken
belül kell megoldani.
Berkecz Balázs: Dr. Rostás Gábor a
Jurtafalu működését kívánja fejleszteni.
Több telek is a tulajdonában van, és érint
egy önkormányzati utat is a módosítás. A
2807, 2810, 2793/2, 2809/2 és 2796 hrsz-ú
ingatlanok különleges terület- rekreációs
(Kb-rek) övezetbe kerülne, amely egy új
övezettel egészítené ki a hatályos HÉSZ-t.
A területen szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el
egy szolgálati lakás építhető, mindez 5 %os beépítettséggel. A kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 azzal a
kikötéssel, hogy 720 m2-t el nem érő
területű telken épületet elhelyezni nem
szabad. A kérelmező tulajdonában 1 ha
terület van.
Csörnyei László: A kérelmezővel több
egyeztetés történt, a közmű fejlesztéseket
saját maga oldja meg.
Berkecz Balázs: Nemes Csaba
(VANELCO Kft.), Juhász Péter és Stróbl
Edit módosítási kérelme alapján, ingatlanjaik szintén különleges terület- rekreációs
(Kb-rek) övezetbe kerülnek. A VANELCO
Kft. külterület 3344, 3345 és 3349 hrsz
alatti ingatlanokon tervez falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket megvalósítani. A területen vendéglátó épület és
egy szolgálati lakás épülne. Juhász Péter a
külterület 3339 és 3340 hrsz ingatlanokon
tervez falusi turizmushoz kapcsolódó
fejlesztéseket. Stróbl Edit és Orcsik Tamás
a belterület 1203 hrsz és a külterület 3352
hrsz alatti ingatlanokon tervez egy falusi
turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó
vendéglátó épületet, továbbá egy szolgálati
lakást.
A képviselő-testület döntése után indul
a teljes eljárásban a HÉSZ módosítása. A
tájékoztató szakaszban lakossági fórummal, valamint a hatóságok megkeresésével. Ezután, ha az állami főépítész elfogadja a módosításokat, következhet a rendelet
módosítása.
Papp János képviselő: A módosításokkal milyen kötelezettségeket vállal az
önkormányzat?
Hajdu Csaba: Lehetőség van a köz-

terület fejlesztésekhez szükséges területekkel a települési rendezési szerződést
kiegészíteni. Javaslata, hogy csak a
konkrét út fejlesztéseket kell bele venni a
szerződésbe. További fejlesztések igény
szerint később tárgyalhatók. Az önkormányzatnak nem feladata a külterületi utak
fejlesztése, egy tájékoztatást érdemes
betenni erről a szerződésbe.
Csörnyei László: Javaslata, hogy a külterületi ingatlan-tulajdonosok kéréseit az
infrastruktúra fejlesztéseket egy külön
bizottsági ülésen tárgyalják meg.
A képviselő-testület a benyújtott telepítési
tanulmányterveket egyhangúlag jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert a
településrendezési szerződések aláírására.
Vízmű fejlesztési terv

A DRV Zrt. 2022-2036 évekre szóló
gördülő fejlesztési terve elkészült. A
gördülő fejlesztési tervben felsorolják mindazon szükséges felújítási és pótlási,
illetve beruházási munkálatokat, melyek
megvalósítása elengedhetetlen a rendszer
zavartalan működéséhez. A képviselőtestület – mint a 11-30836-1-001-01-00
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_508
számú, Hosszúhetényi vízmű ellátásért
felelőse –, a tervek tartalmát megtárgyalta
és egyhangúlag jóváhagyta.
Hét Patak Gyöngye

A térségünk turizmusban érdekelt
települései közötti további együttműködés
elmélyítése érdekében hozták létre a Hét
Patak Gyöngye Natúrpark Egyesületet. Az
egyesület tagjai Alsómocsolád, Ág,
Csikóstőttős, Gerényes, Kárász, Kisvaszar,
Köblény és Szalatnak. Az alsómocsoládi
polgármester megkeresése alapján érkezett
a felkérés az egyesületbe való belépésre. A
társulás célja az egységes fejlesztési tervek
közös kidolgozása, a szelíd turizmus
feltételeinek megteremtése, infrastruktúrájának fejlesztése, és ezzel az ott élők
életminőségének javítása. Az egyesületbe
való belépés lehetőséget biztosít még turisztikai pályázati források eléréséhez. Az
egyesület által meghatározott tagdíj
mértéke évi 12.000, -Ft.
A testület 7 igen szavazattal jóváhagyta az egyesületbe való belépést.
Települési fejlesztési tanulmányterv

A Településfejlesztési, Építésügyi,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén már korábban felmerült a falu
központjának fejlesztése, megtervezése.
Borbás Gábor tervező mérnökkel már a
helyszíni bejárás is megtörtént. A megbízás tartalmazza a településen található,
megjelölt területek fejlesztési céljainak
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vizuális megjelenítését, vázlatrajzok
készítését, az egyes fejlesztési projektek
településrendezési tervhez történő illeszthetőségének vizsgálatát, valamint a kapcsolattartást hivatalokkal építészeti, hatósági kérdésekben. A munka elkezdésére
megbízási szerződést kell kötni, melyhez a
testület jóváhagyása szükséges.
A képviselők egyhangúlag megbízták
az Architekt Építész Tervező Szociális
Szövetkezetet a munka elvégzésével.
Beszámoló az óvoda elmúlt nevelési
évéről

Czentner Györgyné óvodavezető elmondta, hogy a koronavírus az óvodai
életet megváltoztatta, de ebben a helyzetben is helyt álltak. A járvánnyal járó
nehézségeket jól viselték, szervezéssel és
átgondolással a helyzetet a körülményekhez képest jól kezelték.
Megköszönte az egész éves együttműködést, s kérte a képviselő-testületet,
hogy a Zengő Óvoda és Konyha éves
beszámolóját fogadja el.
Dr. Müller Zsuzsanna: Mennyi ideig
tartott zárva az óvoda a tavalyi évben?
Czentner Györgyné: A 2021-es évben
egy hónapos leállás volt tavasszal, a többi
időszakban az óvoda nyitva tartott, felügyeletet biztosított a gyermekek részére,
az óvodapedagógusi munka folytatása
mellett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót.
Mezőőri álláspályázat

Gulyás Zsolt halála miatt a mezőőri
álláshely betölthetővé vált. Az állást az
önkormányzat meghirdette, melyre egy
ember nyújtott be érvényes pályázatot.
Fábos Bence pályázó: A családja generációk óta Hosszúhetényben él. Ő maga is
helyi lakos, erdészeti és vadgazdálkodási
végzettséggel rendelkezik. Jelenleg gazdálkodik, állatokkal foglalkozik, lovas
edző és solymász is. Úgy gondolja, hogy
végzettségével alkalmas az állás betöltésére, és a munkát szívesen vállalja. A
bemutatkozásában elég részleten leírt mindent és válaszol esetleges kérdésekre is.
Orbán László: Két technikai kérdést
tenne fel a pályázónak. Jelenleg főállásban
dolgozik, az Erdészetnél, milyen szerződése van és melyik lenne az a legkorábbi
időpont, amikor kezdeni tudna?
Az állást közalkalmazottként 8 órás
munkaviszonnyal lehet betölteni. Továbbá
mezőőri vizsgát kell tenni a pályázónak,
amíg ez nincs meg, addig a mezőőr
konkrét intézkedést nem tehet, csak jelzéssel élhet a jegyző felé.
Javaslata, hogy a kinevezése határozatlan
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idejű legyen, három hónapos próbaidő
kikötéssel. A mezőőri vizsga letételére a
munkáltató szabjon határidőt a kinevezésben. Jelenleg nem tud mezőőri képzésről,
de felvette a kapcsolatot az illetékes
hivatallal ez ügyben. Tájékoztatni fogja a
testületet a képzés indulásáról.
Fábos Bence: Munkaszerződése van,
nem közalkalmazott. Remélhetőleg közös
megállapodással felmondhat. Nem gondolná, hogy a felmondása akadályba fog
ütközni a jelenlegi munkahelyén.
Csajkás Géza: Javasolta, hogy a
mezőőri tanfolyamot a pályázó mihamarabb végezze el.
A képviselő-testület Fábos Bence Hosszúhetény Bencze J. u. 17. hsz. alatti lakost
2021. október 1- től határozatlan időre, 3
hónapos próbaidővel községi mezőőrnek
egyhangúlag kinevezte.
Ingatlan ügyek

Ignácz Mihály kérelmet nyújtott be a
Fő utca 144. hsz. alatti önkormányzati
ingatlan megvásárlására. Az ingatlant
Ignácz Mihályék a roma program keretében kapták meg, jelenleg is bérlik, a bérleti
díjat fizetik rendesen. Az önkormányzatnak nincs külön rendelete, amelyben az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének szabályai lennének rögzítve.
Ezért a törvényi szabályozás az irányadó.
Az lakástörvény a bérlemények elidegenítésére „bérlő barát szabályokat állapít
meg”. Abban az esetben, ha a bérlő kéri a
vételár részletekben történő fizetését,
legalább 15 évre fizetési kedvezményt kell
biztosítani. A törvény előírásai szerint,
amennyiben a bérlő vállalja a vételár teljes
összegének kifizetését akkor újabb kedvezmények illetik meg. A vételár legfeljebb 20%-a köthető ki egy összegben
történő megfizetésre. Lehetőség szerint
szociálisan rászorulók részére a vételárat
javasolt méltányosan megállapítani.
A testület egyhangúlag támogatta a kérelmet, s megbízta a jegyzőt, hogy a részleteket a bérlővel egyeztesse, majd az
alapján készíttesse el a szerződést.

***
Szabó Gábor a Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi Egyesületének
elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a
Magyar Falu Program keretében megvásárolt 2151/6 hrsz alatti ingatlant meg
kellett osztani, mert az egyesület, mint jogi
személy zárkert művelési ág alatti ingatlant nem vásárolhat meg, a pályázatban
elszámolni ezt nem lehet. Ezért került sor
az ingatlan megosztására, s készült egy
adásvételi és egy ajándékozási szerződés.
Az adásvételi szerződés szerint a 2151/8
hrsz gyümölcsös és gazdasági épület
megnevezésű ingatlan az egyesület tulaj-

donába, míg a 2151/7 zártkerti szőlő
megnevezésű ingatlan ajándékozás útján
az önkormányzat tulajdonába kerülne. Az
egyesület az önkormányzati ingatlan fenntartását, gondozását a későbbiekben külön
megállapodással vállalná.
A testület egyhangúlag jóváhagyva ezt
a megoldást, a 1108m 2 területű, 6.16
kat.t.jöv. értékű, szőlő megnevezésű ingatlant Ormándi László pécsváradi lakostól,
mint ajándékozótól köszönettel elfogadta.
A földingatlant a jövőben közfoglalkoztatás céljára kívánja hasznosítani.
***
Orbán László elmondta, hogy felvette
a kapcsolatot az önkormányzat ügyvédjével a Gál Józsefné tulajdonát képező
0162/1 hrsz ingatlan kisajátítása tárgyában.
Gál Józsefnével az ingatlan megvásárlásáról folytatott tárgyalás eredménytelen
volt. A következő lépés, hogy a testület
hozzon egy határozatot a kisajátításra,
melyben meghatározza a célt. Az ügyvéd
úr javaslata szerint a kisajátítási cél iskola
bővítés, fejlesztés legyen.
A testület egyhangúlag úgy határozott,
hogy a Hosszúhetény 0162/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kisajátítási kérelmet nyújt be a Baranya Megyei
Kormányhivatalhoz. A kisajátítás célja
intézményi (iskola) funkció bővítés. A
fejlesztés megvalósításának végső határideje 2024. december 31.
Bejelentések, egyebek

Herbert Tamás: elmondta, hogy a
Német Nemzetiségi Önkormányzat az
útszéli keresztek felújítására pályázatot
nyújtott be és 650.000 Ft támogatást nyert.
A Zengőn lévő kereszt viszont nem szerepelt a pályázatban, melynek felújítására az
egyházközség adományokat gyűjt. Kérte
képviselő társait, hogy a rendelkezésükre
álló keretből ajánljanak fel erre a célra!
***
Dr. Garamváriné Csanálosi Andrea
bizottsági tag: Kérdése, hogy a Petőfi utca
felújításával kapcsolatban mikor lesz a
lakossággal tájékoztatás?

ZENGÕ

Csörnyei László: Lakossági fórumot
fog összehívni, amelynek időpontjáról
értesíti az érintetteket.

***
Dömös Károly: Látta, hogy a régi
strand területén terepmunkák, feltöltések
történtek. Ez milyen koncepció alapján
történt?
Pál Attila: A területet kitisztították, és
kulturáltabb környezetet alakítottak ki. A
fejlesztési terv most készül erre a területre
is, a tervezővel a helyszíni bejáráskor ezt is
megvizsgálták. A terület a sportpark
pályázat megvalósítási helyszínéül szolgál
a jövőben.
Papp János: A sportpark pályázatot
már korábban beadták és tavaly nyerték
meg. A pályázatban önkormányzati területet kellett megadni helyszínként, ezért ezt
jelölték meg, mivel a jelenlegi játszótér
nem az önkormányzat tulajdonában van.
Dr. Orbán László jegyző

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
OKTÓBER 11-12.
(hétfő -kedd).

A lomtalanítás során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
• építési törmelék
• állati tetemek,
• zöldhulladék,
• veszélyes hulladék (akkumulátor,
gumiabroncs, növényvédő-szeresfestékes dobozok stb.)
• elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

A véges kapacitás miatt a lomokat csak a fenti napokon szállítja el,
a szolgáltató, ezért a lomhulladék
legkésőbb a szállítás napján reggel
6 óráig helyezhető ki.
A később kirakott lomok elszállítása
a tulajdonosra hárul!
Kérjük a lakosság együttműködését!
Dr. Orbán László jegyző

A polgármester és hivatalunk köztisztviselői az alábbi e-maileken
és telefonszámokon érhetők el:

Dr. Csörnyei László polgármester 30 474-1609
Dr. Orbán László jegyző 490-814 / 115
Kleffler Krisztina 490-814 / 114
Takács Tímea 490-814 / 119
Vass Erika 490-814 / 111
Zsombéki Zoltánné 490-814 / 113
Réderné Dávid Csilla 490-814 / 125
Szabóné Kőrösi Gabriella 490-814 / 117
Kelemen Csilla 490-814 / 122

polgarmester@hosszuheteny.hu
jegyzo@hosszuheteny.hu
igazgatas1@hosszuheteny.hu
igazgatas2@hosszuheteny.hu
igazgatas3@hosszuheteny.hu
adougy@hosszuheteny.hu
munkaugy@hosszuheteny.hu
penzugy3@hosszuheteny.hu
penzugy4@hosszuheteny.hu
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Bezzeg az én időmben…
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Régen minden jobb volt. A gyerekek-nek
még volt gyerekkoruk, közösen játszottak,
nem pedig a szobájukban félho-mályban a
telefonjukat nyomkodták. Gyalog mentek
iskolába, nem a szüleik vitték el őket
egészen az iskola kapujáig. A növényeket
nem génmanipulálták, az állatokat nem
hormonkezelték, a húsnak hús íze volt és a
paradicsom sem volt ízetlen. A nyár még
nyár volt, a tél pedig igazi tél. Bizonyára a
fenti gondolatok valamelyike mindannyiunk fejében megfordult már, ami teljesen
természetes, hiszen a múlt eseményei már
befejeződtek, tudjuk, hogyan végződnek,
biztonságot jelentenek. Ezzel szemben
jelen korunk állandó változásai, bizonytalansága, sokszor kiszámít-hatatlansága
csak nehezen kezelhető, csak erőfeszítések
árán „tudjuk a fejünket a hullámok felett
tartani”. Nem is csoda, hogy elvágyódunk,
néha nosztalgiázunk kicsit.
Kevésbé köztudott azonban, hogy a
nosztalgiát először 1688 – ban írta le egy
svájci orvos, a hazájuktól messze szakadt
katonáknál figyelte meg, hogy emésztési
panaszok, krónikus fáradtság, álmatlanság,
szabálytalan szívverés lép fel, sokszor még
láz is. Csak később jöttek rá, hogy a
tüneteket a katonák hazájuk iránti heves
vágya okozza, ezért kapta a honvágy
(nosztalgia = nosztosz és algosz, azaz haza
és fájdalom, vágyódás) elnevezést. Ahogy
a „betegséget” kezdték inkább lelkiállapotként kezelni, eközben alakult át a
jelentése is. A térbeli elvágyódás helyett
egyre inkább az időbeni elvágyódást, a régi
idők utáni vágyat kezdte jelenteni.
Amikor a mai világ értékvesztésén, a
külsőségektől függő felnőtteken bosszankodunk, vagy éppen a felületes, telefontól
elbutuló, nemtörődöm fiatalokon, akik
„egy csekket nem tudnak befizetni”, tulajdonképpen azt érezzük, hogy manapság a
fiatalabb generációnak sokkal komolyabb
veszélyekkel kell szembenézniük, sokkal

kiszolgáltatottabbak, mint amilyenek mi
voltunk annak idején. Sok eszköz van, ami
elvonja a figyelmüket, régebben a TV,
később a számítógép, majd az okostelefon
mind potenciális veszélyforrásként jelentkezik amikor az életben való helytállásról
beszélünk. Ezek miatt nem tartják a személyes kapcsolatokat, úgy tűnik, nincs is
szükségük rá, és általában véve érdektelenek mindenféle olyan történés iránt,
mely nem a virtuális világban megy végbe.
Nem árt azonban felidéznünk, hogy a technológiai újításokat és általában az új dolgok megjelenését mindig is egyfajta ellen
reakció követte, mely abból táplálkozott,
hogy nehezen volt megjósolható az adott
újítás közép-, vagy hosszútávú hatása. Ez
oly annyira igaz, hogy régen még a bécsi
keringőt is „illetlen külföldi tánc”-ként
azonosították, mely a testek összefonódása
miatt csak bujaságot szül. Mielőtt a gyerekeinket illetnénk kritikával amiatt, hogy
nem a személyes kapcsolatokat részesítik
előnyben, vessük össze a mi mai társasági
kapcsolataink minőségét és mennyiségét a
szüleink kapcsolataival, amire gyerekkorunkból emlékszünk.
Valószínűleg azt találjuk majd, hogy
szüleink rendszeres, pezsgő, sokszínű és
változatos társasági életet éltek, ehhez képest, mi majdnem a társasági elidegenedés
szintjéig süllyesztettük a miénket. Nem
azért, mintha nem lenne igényünk rá,
hanem inkább azért, mert nem igen jut
időnk vagy energiánk ennek fenntartásához. Mikor vettünk részt utoljára kalákaszerű közös munkában? Mikor gyűltünk
össze egy szomszéd kerítésének a javításán fáradozva? Mikor dobáltuk el a havat a
szomszédunk kapuja elől, vagy mikor vágtuk le a füvet mondjuk a szemközti oldalon
is, nem azért, mert a miénk a terület,
hanem mert éppen ráértünk és valakinek
örömet akartunk szerezni, vagy csak
egyszerűen szebb lett?

Mikor kezdtünk el úgy gondolkodni,
hogy a mi feladataink csak a kerítésünkig
tartanak, ami azon kívül van, az más valaki problémája, nekünk semmi közünk
hozzá?
Hiszen rajtunk áll, hogy hogy neveljük
a gyerekeinket, rajtunk áll, hogy mekkora
teret engedünk nekik a „kütyükre”. Rajtunk áll, hogy megtanítsuk nekik, hogy a
kütyüket tanulásra, gyarapodásra is lehet
használni, akár még játékosan, szórakoztatóan is.
A nosztalgiánk abban segíthet minket,
hogy visszataláljunk a társas kapcsolatainkhoz. Visszataláljunk ahhoz az önmagunkhoz, aki lelassul a világ rohanása
közben és időt szakít másokra is, a szomszédaira, ismerőseire. Időt szakít arra,
hogy környezetét széppé, rendezetté tegye,
hogy segédkezzen közös dolgaink előrehaladásában. Időt szakít arra, hogy a jelent
a régi szép időkhöz tegye hasonlatossá.
Lakóhelyünk környezete éppúgy része
az életünknek, mint a kertünk, udvarunk.
Mikor elmegyünk otthonról, vagy hazatérünk, mi látjuk a legtöbbször, a mi és a
körülöttünk élők szépérzékét gyarapítja.
Ahogy nem várjuk el, hogy a kertünket
mások rendezzék, azt sem várhatjuk, hogy
a házunk környékét kizárólag idegenek
rendezzék. Nem kellene, hogy problémát
jelentsen a házunk előtti árok, járda rendben tartása, a kertünk mögötti kis sáv
lenyírása. Nem, kellene, hogy megálljunk
a kerítésünk belső oldalán, hanem mindenkinek lehetőségei, fizikai állapota
szerint kellene tevékenykednie a kerítésén
kívül is. Csak így – közösen az önkormányzat munkatársaival – tudjuk rendben,
szépen tartani községünket, olyan állapotban, ahogyan azt látni szeretnénk. Hogy
tegyünk azért, hogy a „bezzeg a mi időnk”
tényleg a mi időnk maradhasson.
Pál Attila
településüzemeltetés

Bölcsőde Hetényben

Küszöbén vagyunk a Mazsola és Tádé
családi bölcsőde megnyitásának. Régi
vágyunk válik ezzel valóra, hiszen többször próbáltuk különböző konstrukciókban megvalósítani a legkisebbek bölcsődei
gondozását, a kisgyermekes családok
segítését. Adott volt a Fő utca 5-ben található önkormányzati ingatlan, melyet
ugyan eredetileg nem ebből a célból újítottunk fel, de kiderült, hogy teljesen alkalmas egy kétcsoportos bölcsőde befogadására. Rengeteg munkát végeztünk az
épületen az utóbbi hetekben, fűtés korszerűsítés, villanyhálózat teljes felújítása,
védőkorlát építése a tornácon.... Hátra van
a bebútorozás, függönyök felszerelése.
A nyitás október közepén várható.
Dr. Csörnyei László
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A településkép védelméért
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A települések külső arculatának, megjelenésének
fontosságát kissé megkésve, de néhány éve felismerték a
jogalkotók is. Ennek köszönhető, hogy 2016. júniusában
elfogadásra, majd kihirdetésre került a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.
A törvény célja a hazai városok és községek sajátos
településképének védelme és alakítása társadalmi
bevonás és konszenzus által.
A törvény felhatalmazást adott a helyi önkormányzatoknak, hogy önkormányzati rendeletben kerüljenek
egyértelműen meghatározásra a településkép védelmének
elemei, a településképi követelmények alkalmazásának
felelősségi viszonyai. Az önkormányzat feladata továbbá,
hogy biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi
követelményekről, ezzel is elősegítve a településkép
védelmének és alakításának eredményes érvényesülését
az építmények tervezésekor és a kivitelezés során
egyaránt.
Helyi rendeletünket 2020. augusztus 26-án hirdettük ki.
A rendelet elérhető és megtekinthető az önkormányzat
hivatalos honlapján.
Tekintettel azokra akiknek nincs rátekintési
lehetősége a honlapra, az alábbiakban összefoglalom a
legfontosabb helyi településképvédelmi szabályokat.

Felújítás és új építés esetén alkalmazandó
legfontosabb szabályok

A homlokzat kialakításának szabályai:

– Az utcafronti homlokzati nyílások, nyílászárók
osztásrendjének megváltoztatása a homlokzat egészének
összhangjától eltérően nem megengedett.
– Utcai homlokzaton külső látszótokos redőnyszerkezet új épület építése esetén nem helyezhető el.

Anyag és színhasználat:

– Új épület anyag és színhasználata a környezethez
nem illeszkedő módon nem alakítható ki.
– Az épület homlokzatának burkoló anyaga nagyelemes
fém és műanyag, hullám és trapézlemez, mázas kerámia,
továbbá nagytáblás kivitelben kreámia, műgyanta
kötőanyagú vagy fa granulátumos darálékos farost lemez
homlokzatburkolat nem lehet.
– A vakolt homlokzat a fehér vagy természetes pasztell
árnyalatú föld-színtől eltérő színű nem lehet.
(FÖLDSZÍN: gyűjtőnév, a vörös-narancs-sárgasárgászöld színtartomány kevésbé telített és közepesen
sötét árnyalatai, a talaj, a homok, egyes kőzetek, az avar,
a fák kérgének színei és a földfestékek színei.)
– Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem
illeszkedő színek használata tilos, földszínek használata
lehetséges.

– Rikító színű, környezetéhez nem illeszkedő színű és
anyagú tetőfedő anyagok használata tilos.
– A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható
műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, mesterséges pala.
– A főépület és a 20 m2 bruttó alapterületnél nagyobb
melléképület magastetős héjazatának kialakítása, cseréje
során hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, bitumenes hullám- és zsindelyfedés nem alkalmazható.
Kerítés és támfal kialakításának szabályai:

– Látszó beton felületű és nagytáblás kerítés nem
építhető.
– tégla, terméskő és vakolt felületű kerítések és támfalak alakíthatók ki.
– A településen legfeljebb a rendezett terepszinttől 1.8
méter magasa, tömör, alacsony lábazatos áttört kerítés és
kapu létesíthető. ( ÁTTÖRT KERÍTÉS: olyan kerítés,
amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes
felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő
tömör felültek külön-külön nem érik el a kerítés teljes
hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg a 80 cm-t)
– támfal kerítés létesítése esetén a támfalon 1.3
méternél magasabb áttört kerítés nem alakítható ki.
– Ingatlanonként 1 db-nál több és 4.5 méternél szélesebb gépkocsibehajtó kapu nem létesíthető a kerítsen.
A településképi kötelezés:

A polgármester a helyi településképi rendelet
szabályainak megszegése esetén felhívást küld az ingatlan tulajdonosnak.
A felhívásban határidő tűzésével felszólítja a
szabályszegés megszűntetésére. Amennyiben a határidő
eredménytelenül telik el úgy kötelezési eljárást folytat le.
A polgármester döntése (határozata) közigazgatási perben felülvizsgálható.
Településkép-védelmi bírság:

Településképi bejelentés elmulasztása esetén a bírság
összege: természetes személyek esetén 50.000 Ft, jogi
személyek esetében: 100.000 Ft
A polgármesteri döntésben foglaltak megszegése esetén a
bírság összege:
– természetes személyek esetén: 100-200.000 Ft
– jogi személyek esetén : 100-500.000 Ft
Jogszabálysértő (megtiltott) építési vagy egyéb
tevékenység esetén a kiszabható bírság
természetes személyek esetén: 200.000 Ft,
jogi személyek esetén: 1.000.000 Ft
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A rendelet külön szabályokat állapít meg a helyi védelem alatt álló ingatlanokra

A tulajdonosi kötelezettségek:

– a helyi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megóvni, a
használat nem veszélyeztetheti az építészeti örökség
(védett épület) fennmaradását.
– A helyi védelem alatt álló építmény egésze nem bontható el. A részleges elbontás csak akkor engedélyezhető,
ha bontani vagy átalakítani kívánt építményrész védett
értéket nem hordoz.
– a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény
használata érdekében, a védelem alá helyezést megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
– A helyi védelem alatt álló épületek korszerűsíthetők,
felújíthatók, funkciójuk megváltozhat, azonban a védett
értékeik nem veszélyeztethetők, nem csökkenhetnek,
megőrzésüket biztosítani kell.
– Helyi védett értéket érintő építési tevékenység során
az egyedi vagy a védett értékek által meghatározott
karakterekhez illeszkedő anyagok és színek alkalmazhatók.
– Helyi védett épület csak úgy bővíthető, hogy az
épület jellege, arányai, utcaképi szerepe ne változzon.
– Védett épület környezetében csak úgy lehet építkezni,
növényt telepíteni, hogy a védett érték ne károsodjon, a
rálátás és a térarányok ne sérüljenek.
– Épületdísz, épülettagozat károsítása, eltakarása tilos.
A cégtáblákat, cégéreket, üzletfeliratokat, napvédőket,
redőnyöket úgy kell elhelyezni, hogy az építészeti értékhez hozzájáruló elemet ne károsítson és ne takarjon el.
– Helyi védett épületek védett értéket hordozó homlokzatai bármely nyílászárójának esetleges cseréjekor a
külső szárnyaknál csak faanyagú vagy az eredetivel
megegyező szerkezet alkalmazható.
– Helyi védelem alatt álló épületek védett értéket
hordozó tetőfelületén – az esőcsatornát is beleértve- az
eredetivel megegyező anyaghasználat és szerkezeti
megoldás alkalmazható.
– Helyi védett építmény közterületről látható
tetőfelületén antenna, klíma-berendezés, reklám hordozó,
cégtábla, üzletfelirat, háttérvilágítással ellátott LEDkijelzőként vagy futófénnyel üzemelő tájékoztató berendezés NEM helyezhető el.
– A védett épület homlokzatán TILOS elhelyezni: reklámhordozót, cégtáblát, üzletfeliratot, napelemet, napkollektort, új parapet-konvektort, klíma berendezést,
valamint egyéb gépészeti berendezés kültéri egységét.
TILOS továbbá elhelyezni LED-kijelzőként vagy
futófénnyel üzemelő tájékoztatót, információs berendezést, reklámmegjelenítést tartalmazó árnyékoló szerkezetet, valamint kirakatdekorációt.

Helyrehozatali kötelezettség:

A polgármester a településkép javítása érdekében
helyre hozatali kötelezettséget írhat elő a helyi védelem
alatt álló épületekre az alábbi esetekben:

a.) A jó karbantartás hiánya miatt az építmény vagy
egyes részeinek megjelenése a településképet lerontja.

b.) Az építési tevékenység (felújítás, bontás) befejezetlen
vagy szakszerűtlen.
c.) Az építmény környezete zavaróan rendezetlen

d.) A jogszabály szerinti zöldfelület kialakítása hiányos
vagy nem történt meg.

e.) Olyan berendezést helyeztek el védett épületen,
kerítésen vagy a kertben, amely nincs összhangban a
településképi követelményekkel.
A helyrehozatali kötelezettség teljesülése érdekében
az önkormányzat legfeljebb bruttó 500 ezer forint támogatást biztosíthat a kötelezett részére. A támogatás
igénylésének részletszabályainak ismertetését a korlátozott lapterjedelem miatt mellőzöm. A helyi rendeletünkben elolvasható.
Tisztelt Olvasóink!

Az előzőekben csak a legfontosabb településkép
védelmi előírásokat, szabályokat ismertettem. Mint már
említettem a helyi rendelet teljes szövegét Hosszúhetény
honlapján olvashatják.
Írásomat gondolatébresztőnek szántam, rá kívántam
világítani a helyi településkép védelem fontosságára és
szükségszerűségére.

Kérek mindenkit, hogy amennyiben ingatlanán legyen az védett vagy nem védett -, a külső megjelenést
megváltoztató építési tevékenységet kíván végezni, vagy
új építményt elhelyezni, úgy a munkák megkezdése előtt
tekintse át a 7/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendeletet vagy érdeklődjön hivatalunkban!
A jogkövető magatartással elkerülhető lesz az
esetleges szomszédvita vagy a településképi kötelezés,
illetve településkép-védelmi bírság.
Tegyük együtt szebbé Hosszúhetényt!
Dr. Orbán László jegyző

Építészeti értékeink védelmében

A Teleki László Alapítvány a Népi Építészeti Program
keretében immár ötödik éve nyújt lehetőséget védett
népi építészeti emlékek támogatására. Az évi 1,5 milliárd forintos keretből működő program célja, hogy viszsza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett
épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt –, amelyek népi építészeti
értéket képviselnek.
A Népi Építészeti Program a védett népi építészeti
emlékek eredeti történeti szerkezeteinek megtartó
szemléletű megújulását támogatja.
www.nepiprogram.hu
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Népviseletbe öltöztek

Tizenkét éve ünnepli minden év
augusztusában a Hagyományőrző Egyesület a Népviselet Napját. Az esemény
tisztelgés a gyöngyösbokrétás elődöknek
és megemlékezés az elhunyt táncos, zenész
társakról. Másrészt kísérlet arra, hogy
településünk életébe – ha csak egy
vasárnap délelőttre is –, visszaidéződjön a
harmincas évek hangulata. A népviselet
nem jelmez, nem táncos kellék, hanem
közös értékeket őrző, összetartozást erősítő, “megtartó hagyomány.” Nem hordjuk,
hanem viseljük!
Az egyesület törekvése az, hogy ne
csak a táncosok öltsék magukra nagyszüleik, dédszüleik ünnepi viseletét –
hiszen ők gyakran felveszik –, hanem a
falu mind több lakója vegye fel ezen a
napon őseitől örökölt vagy ennek
szellemében készített ruhadarabjait. P. J.

Határtalan lakoma Pécsváradon

A vár udvarán, szeptember 4-én nagyon sok sátor sorakozott, s alattuk bográcsokban, köcsögökben főttek a finomabbnál-finomabb ételek. Nem volt ez
verseny, hanem valóban határtalan lakoma,
melynek költségeit a települések önkormányzatai állták. A közönség pedig a kapuban vásárolt fabatkáért kaphatott egy-egy kóstoló adagot.
A környék szinte minden települése
képviseltette magát Zengővárkonytól Mohácsig, a rendezvény díszvendége ezúttal
Hosszúhetény és Szászvár volt.
A rövid határidő ellenére a Művelődési
Központ munkatársainak sikerült egy
főzőcsapatot kiállítani, és két sátor alatt a
Szociális Szövetkezet kézművesei is
bemutatták portékájukat. Ilovay Zsuzsa
ékszereivel, Amrein Ildikó illóolajaival
valamint Kaáli Nagy Zsombor famunkáival találkozhatott az egész nap fel-alá
áramló közönség. Helyi kiadványainknak
is jutott hely az asztalokon.
A Kovács László, Tóth István és Tóth
Mónika alkotta főzőcsapatunk igazán kitett
magáért, hiszen nem egy egyszerű ételt

főztek, hanem csülkös káposztát gőzgom- órától folyt a műsor, de a legnagyobb sibóccal, ami pillanatok alatt el is fogyott. kert – bátran állíthatom –, hogy ezúttal is
(Képünkön éppen a mi táncosaink kérnek Népi Együttesünk produkciója aratta.
egy kis kóstolót belőle.) A színpadon tíz
Kép és szöveg: Müller Zsuzsanna
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Óbányán fújták az üveget idén

„Ma Hosszúhetényben van Magyarország
egyetlen állandó történeti üvegkiállítása, s
a kelet-mecseki üveges napok az egyetlen
történeti üvegkészítést bemutató, évenként visszatérő rendezvény, jelesül idén a
tizennegyedik„ – kezdte köszöntőjét Pattantyús Gergely pénteken este a hetényi
kultúrházban.
Mi, akik 14 éve alapítottuk ezt a hagyományt, nem is gondoltunk bele, hogy
rendezvényünk ilyen unikális, s hogy
mennyire fontos a szakmát művelő
üvegművészek számára is! Hiszen nem
véletlenül csatlakoztak hozzánk annak
idején, s jönnek minden évben Pattantyús
Gergő, James Carcass, Smetana Ági és a
többiek bemutatni e gyönyörű művészetet,
s ajánlják barátaikat, kortársaikat az
ilyenkor nyíló tárlatokra.
Idén szeptember 11-én Polyák János
Ferenczy Noémi-díjas üveg és porcelántervezőt s munkáit köszönthettük az
emeleti kiállító teremben.

„Polyák János magát, habitusát, mint
bozóttüzet írta le egyszer, aki halad előre,
de a részletező kidolgozást másra hagyja –
kezdte barátja bemutatását Gergő.
„Ő a magyar stúdióüveg megteremtője.
Ennek nálunk nem volt múltja, ő volt az,
aki nekiment, és megépítette saját kemencéjét.. Nehéz ügy volt, mert a nagy gyári
kemencékből kellett visszaméretezni, újra
rátalálni a kis, műtermi méretre. Visszalépték-váltás. Emberire, emberi mértékűre. Az emberi arányrend, (a humán
léptékű tárgyak, eszközök, szerszámok
használata) feltétele a művészetnek.”
„A képzőművészeti üveg mindig szakrális
jellegű volt Magyarországon, egészen a
XX. századig. A vallásos belső áhítat
átélésének volt teret, tárgyat adó objektuma. A XX. századtól a népi, nem haszná-

lati tárgykultúrát a vallásost felváltó mutogatás jellemzi, hogy „mim van”, mennyire
vagyok gazdag. Így került a (szent)
sarokpadba a rádió, majd a tévé rajta
csipketerítővel, rajta porcelán őzike,
üveghal. Ez a VÁLTOZÁS, ami nyomon
követhető üvegkultúránkban. A VISSZAVÁLTOZÁS lehetőségét pedig Polyák
János mutatja meg üvegmunkáival.
Hogyan válhat médiummá, közvetítő
közeggé a képzőművészeti üvegtárgy,
hogyan lehet meditációs objektum?
Amikor majd visszatekintünk a mai korra,
ha még lesz kulturális emlékezet, abban
ezek a jó, kvalitásos üvegmunkák útmutatók, jelzők, bóják, lesznek. - mondta
Gergő (nagyon kivonatosan) az október
végéig látható kiállítás megnyitóján.

Másnap az üvegfúvás falunapi programokkal körítve Óbányán zajlott. Gergő
és James (képünkön) délelőtt tíztől este
hatig és még vasárnap délelőtt is tartottak
bemutatót. A szombat délutáni műsorban
népi együttesünk is fellépett nagy sikert
aratva. A Jegenyés János Emléktúrát –
mivel az a baranyai túranaptárban állandó
időponttal szerepel –, augusztusban már
megtartották. Óbányán azonban a túrázók
nélkül is nagyon sok ember megfordult
ezen a verőfényes, üveges hétvégén.
Az üvegfúvás hagyománya valóban
Kisújbánya, Óbánya és Hosszúhetény, s
talán az egész Kelet-Mecsek identitásának
részévé vált mára.
Kép és szöveg: Müller Zsuzsanna
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Nálatok laknak-e állatok?

Idén a jelentkezők létszámára és a
nagy érdeklődésre való tekintettel két
tábort szerveztünk, összesen 46 iskolás
gyerek részvételével. Az idei évben a házi
állatok köré szerveződtek a foglalkozások.
A tábor tematikus programja mind a két
alkalommal hasonlóan alakult.
Az első tábor június 25. és 29. között,
a második július 5. és 9. között zajlott a
nyár legmelegebb napjain.
Az első nap a szárnyasokkal és
egymással barátkoztunk. Ismerkedés után
Radó Tihamér állatfarmjára indultunk,
ahol a hagyományos állatok, liba, kacsa
mellett fácánt és különleges fajtájú
tyúkokat (krédli) is láthattunk. Libatollakat
is gyűjtöttünk a hét egyik kézműves
foglalkozásához. A délelőtti programban
Csajkás Géza mesélt a postagalambok
életéről, a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekről, fantasztikus teherbírásukról és
tájékozódási képességükről. Majd a
versenyről hazatért kissé fáradt, de aktív
galambokat is megnézhettük. Az első héten
Szegleti Orsi, a második héten Wágner
Mónika segítette a kézműves programok
megvalósulását. A foglalkozások lebonyolításában mindvégig Csajkás Ági és egyegy alkalommal Tíber Csilla is lelkiismeretesen részt vettek. Fűzfacsibék és

állatos kekszek készültek a kis kezek alatt.
Másnap a mangalica disznóé volt a
főszerep. Molnárék állatsimogatójában
arra is ráleltünk. A gyerekek kézbe is
vehették a kisebb állatokat, meg is tették,
kényeztették, simogatták őket, legyen az
nyuszi vagy tyúk.
Délután Grúber Józsi – a helyi hentes
–, jött el a tájházba. Az első táborban meglepetést is szereztünk neki: énekkel és apró
ajándékkal köszöntöttük fel kerek szülinapján. Ezután megmutatta a kolbásztöltés

fortélyait, a gyerekek pedig lelkesen keverték a húst, és töltötték meg a kolbászokat, amit azon a délutánon kisütve jóízűen
el is fogyasztottak. Jánosi Virág a tábor
zenei felelőseként ismét kedves kis
gyerekdalokat hozott, melyeket a hét
folyamán meg is tanultak a kis táborlakók.
A következő napon Fábos Bence Vadkörtés tanyájára látogattunk, kis borjút,
kecskéket simogattunk, és „karra” vehettük Kartalt, a sólymot is. Minden gyerek
kipróbálhatta az ősi magyar sportot, a
lovaglást. Egy kört mehetett mindenki, aki
szeretett volna lóra pattanni. Aznap a
kánikulai hőséget egy kis vízibomba csatával és locsolással tudtuk csillapítani.
Csütörtök délelőtt a kézműves foglalkozáson bőrnyakláncok, a délutáni programhoz huszárcsákók készültek újságpapírból. Az első tábor alkalmával lóháton
érkeztek a táborlakókhoz a „hetényi
huszárok” Fábos Bence és Märcz Ambrus
személyében. Megcsodálhattuk gyönyörű
lovaikat és a huszárruhájukat is. Bence
mesélt a hajdan volt huszárok életéről és a
Hetényi Huszár Egyesületről.
Az utolsó nap délelőttjén a Jánosi család látott minket vendégül. Birkát, kecskéket és disznót etettünk és simogattunk, a
második alkalommal Jánosi Laci a kecskefejés tudományát is bemutatta. Láthattunk
egy igazi kecskedudát, amit aztán meg is
szólaltatott, és vidáman énekeltünk dudás
kísérettel. A szomszédos portán megnézhettük Balázs László lovait, ahol
engedélyt kaptunk az etetésükre, és hintóra
is pattanhattunk. A hét zárásaként a táborban tanult és tapasztalt ismereteket felhasználva Állati jó 7 Próbán mérhették
össze tudásukat a táborozók. Kis csapatokban állomásról állomásra haladtak a próba-

tételek között, melyekben szerepeltek az
állattartáshoz kapcsolódó, játékos ügyességi feladatok. A hét folyamán készült
papírszínház rajzait a gyerekek maguk
alkották. A program zárása maga az
előadás volt, melyet a táborvezető mesélt
el a hallgatóságnak. Szegleti Orsi meséjét,
A hetényi falubíró öt szép leánya címűt
saját falusi élményei ihlették. Mindkét
tábor eseményeit, legkedvesebb pillanatait
ebben az évben videóösszeállítás formájában Paul Sven és Majorosi Márió
örökítette meg. A tábor foglalkozásvezetői
mellett Csősz Bea és Sebestyén Zsuzsa tettek meg mindent azért, hogy a tábor
zökkenőmentes legyen. A gyerekek idén is
sok ismerettel és élménnyel gazdagodtak a
Tájház tábor programjai által.
Poór Gabriella, Sebestyén Zsuzsanna

Adományozóink

Dibusz György egy iglicét Bagó Olga
kendőt és tányérokat, Kalányos József
gerebeneket, Somogyiné Dallos Erzsébet
nagyon szép díszítésű és jó állapotú
Singer varrógépet, cserépedényeket,
korsókat, tálakat és sok különleges és
értékes használati tárgyat adományozott
a tájháznak. A legértékesebb darabokat a
kiállításban is elhelyeztünk.
Herczeg Edit egy, a Gróf Károlyi Imre
tejüzeméből kikerült értékes tejesüveget,
Neukirchnerné Tonkó Zsuzsanna zománcképet, festett zománcedényt, üveg
palackot, és szövőszéket adományozott a
Tájháznak és az Üvegkiállításnak.
Köszönjük az adományozóknak a
felajánlásokat!

ZENGÕ

Jani bácsi
a túravezetőnk

Mikor Poór Gabi megkért, hogy vegyek részt és készítsek fényképeket a
Tájház-túrák 10 éves jubileumi ünnepségén, nem adtam rögtön választ. Elbizonytalanított a tény, hogy egy-két túra
kivételével kimaradtam ebből a programsorozatból, kívülállónak éreztem
magam. Aztán mégis határozott igent
mondtam, mert felidéződtek bennem
azok az élménybeszámolók, beszélgetések, amiket egykori szomszédunkkal
Poór Jani bácsival folytattunk a kertjeinket elválasztó kerítésen keresztül.
Jani bácsi már a túrák előtti terepbejárást élményszerűen, tele izgalommal
mesél-te, és alig bírt magával, akárcsak
egy kisgyerek, hogy lássa már mit szól
az útvonalhoz a csapat. A túra után pedig
gyakran egy teljes órára lecövekeltünk a
kerítés mellett és felidézte a sok kalandot, a természeti szépségeket, templomokat, várromokat…

Jani bácsi már nem ünnepelhette fél
száz fős túracsapatával hogy 10. éve
gyalogolják a Mecsek jelölt és jelöletlen
útjait. „Most is az utat tapossa nekünk és
majdan biztos vezetőnk lesz azon az
ismeretlen úton” – emlékezett rá a pap a
gyászmisén.

Papp János megindítóan őszinte beszédében az ünnepség megnyitóján arra
kért minket, hogy jókedvűen emlékezzünk, hiszen Jani bácsi vidám ember
volt, jó kedélyét hozdozza az ünnepség!
Szót fogadtunk. Gabi egy kis asztalt
készített elő emlékkönyvvel, gyertyával,
édesapja fényképével, így bármikor
lehetőség volt az elvonulásra, emlékezésre. A 10 év összes tájház-túrája
családi vállalkozás volt. Gabi volt a
szervező és az ötletgazda, Jani bácsi
vezette a csapatot, unokája Vince kitartóan gyalogolt a felnőttekkel túrabottal
és volt, hogy lapulevéllel a fején, Erzsi
néni pedig izgalommal és kiadós vacsorával várta haza a kis csapatát.

Én úgy láttam ezen az ünnepségen,
hogy a túrázók a kis családot kibővítve,
nagy családdá nőttek össze, s mindenki
megtalálta a saját helyét és szerepét
ebben a családban, amely havonta
egyszer útra kel, hogy felfedezze a Mecsek szépségeit.

Jómagam a Tájházhoz a gyerekprogramok, táborok alkalmával kapcsolódom. Számomra a Tájház minőség, hitelesség, érték és lehetőség a személyes
kapcsolatokra. Ez az összejövetel ezeket
az érzéseket erősítette bennem.
Szegleti Orsolya

Tíz éve túráznak
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Közel hatvan korábbi túrázó jött össze szeptember 18-án, hogy megünnepelje a
Tájház-túrák 10 éves jubileumát. Az évek során 55 túrát teljesített a közösség, összesen
230 fő fordult meg a túrákon, ez a tíz év alatt ezernél is több résztvevőt jelentett. Az
ünnepségen megemlékeztek egykori túravezetőjükről, majd az összegyűlt fényképekből
vetítés kezdődött, a vacsorát követően pedig élénk beszélgetés kerekedett. Poór Gabi
ajándékcsomagokat állított össze a legkitartóbb, legtöbb túrán részt vett csapattagoknak,
és Marsai Ágnes grafikájával díszített pólóval lepte meg az összes túrázót.

Lángos party nyugdíjasokkal

A pandémia óta ez volt az első nagy
rendezvénye a Nyugdíjas Egyesületnek,
melyre a Tesco „Ön választ, mi segítünk.”
című pályázata adott lehetőséget. Ezúton
is köszönjük a Tescoban vásárlók ránk
adott szavazatait, melyekkel a második
helyet sikerült elnyernünk.
A program célja az idősödő generáció
aktivitásának növelése, volt mivel
súlyossá vált az elszigetelődés miatt az
elmagányosodás. Fontosnak tartottuk az ő
bevonásukat, a megvalósításba, mivel
nehezen létesítenek kapcsolatokat, nehezen nyitnak. A közös programok hatására
javul az idősek mentális állapota, ezáltal

fizikai állapotuk is javul. Az idősek szívesen adják át élettapasztalatukat, tudásukat, mely által újra hasznosnak érezhetik
magukat, újból bekerülnek az élet vérkeringésébe.
A szeptember 14-ei rendezvény jó
időben és jó hangulatban telt, kisgyermekes családoktól a idősekig minden
korosztály képviseltette magát. A mozi
udvarán tartott partyn 280 lángos fogyott
el.
Köszönjük a Keserű Árpád által
vezetett zenészek hangulatos műsorát,
valamint minden segítőnek az alázatos
munkáját.
Pintér Ildikó
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Többnapos nyári vándorlás
Túránk, a "Vándorlás a Kelet-Mecsekben", a Magyar Falu Program jóvoltából
valósulhatott meg a HOTE Turista
Egyesület szervezésében.

1. nap: Zobák-pusztáról indultunk. A
buszról leszállva megkaptuk a "Különös
történet" c. feladatlapjainkat, melyek
három napon keresztül gondolkodásra,
tanulásra ösztönözték csapatunk aprajanagyját. A kék sáv jelzésen elindulva értük
el a Hidasi-völgy bejáratát. Rövid eszmecsere után tovább haladva a Csurgóhoz
érkeztünk. Itt átváltva a sárga kereszt
jelzésre, Máré-vár felé vettük az irányt. A
várhoz érve szóba elegyedtünk az ott sátort
verő hagyományőrzőkkel, akik kedves
szavakkal, mosollyal és tárt karokkal
fogadtak minket. Eszmecserénk után
bakancsainkat újfent az ösvényekre irányítva szálláshelyünk felé igyekeztünk,
ahol várt ránk a felállított sátortábor. Ránk
esteledve hozzáfogtunk a szalonnasütéshez, vacsorához és beszélgetős borozgatáshoz. A gyerekek fáradságot nem
ismerve trambulinoztak, és kártyáztak
késő estig. Majd szép lassan elcsendesedve
szállingóztunk sátrainkba.

2. nap: A reggel nehézkesen indult,
egészen addig, amíg Feri bácsi hirtelen
"Kérsz egy kávét?" elnevezésű, rögtönzött
kávézója meg nem nyitott. Pár perc múlva
a felkelő nap melegénél szürcsölgettük a
nélkülözhetetlen reggeli feketét. Amíg a
"rabszolgák" (szülők) a sátortábort bontották jókedvűen, addig a gyerekek tanulták a szakszerű mentőhívást, elsősegélynyújtás alapjait. Ezúton köszönjük Agátz
Rolandnak.
A kora délelőtt már a Máré-vár körül
épült lovagi táborban találta a csapatot. A
kemény viadalok megtekintése után elindultunk a következő úticélunk felé, a
Cigány-hegyre. Innen Kisújbánya érintésével, a Réka kunyhóhoz szaporáztuk
lépteinket. Megérkezvén, csapatunk három
részre oszlott: sátorverő, kemény család-

főkre, paprikáskrumplit készítő, ügyes
kezű anyukákra, tüzet rakó gyerekekre.
Természetesen minden percet kihasználtunk túravezetőnk irányítása alatt. Többek
között airsoft lövészet verseny is volt kicsiknek, nagyoknak. A finom vacsora után
éjszakába nyúló "szempárkeresés" a sötét,
sűrű erdőben, hullócsillagnézés, rémtörténetek mesélése a tűz körül... Éjféltájt a
legkitartóbb ember is álomra hajtotta fejét.

az irányt. A Viki-pihenőnél az utolsó
geoláda is megtalálta gazdáját. Tovább
menetelve áttértünk a piros kereszt
jelzésre, a Bazsarózsa tanösvényre. ÖregBeke, Ruzsamama, Külsőtanyák előtt elhaladva "kissé" fáradtan közeledtünk a tóhoz.
Pár perc múlva csapatunk színe-java a
vízben kényeztette "elfáradt" testét. A felfrissülés után finom ebédet kaptunk, majd
az egyesületi utánpótlás- és nagycsaládos
program, a szaporcai rajzpályázat ered3. nap: A hajnali ébredezésnél ményhirdetése következett. Sőt, a hárommegbeszéltük az éjszakai erdő neszeit, napos túrát teljesítő gyerekek is itt kapták
zajait (róka, szél, vaddisznó...) A már ruti- meg megérdemelt jutalmukat.

nos sátorbontás után kiadósan megreggelizve, tisztaságot, rendet hagyva (mások
után is) elindultunk a Zengő irányába a kék
négyzeten, majd a sárga kereszten. A
kemény kaptatót leküzdve felértünk a
hegycsúcsra. Itt tájékozódási és környezetismereti tudással gazdagodtunk. A fittek
felmentek a kilátóra gyönyörködni a táj
szépségében. Pihenésünket megszakítva
végső úti célunk, a Dombay-tó felé vettük

Itt szeretnénk megköszönni Vadász
Katalinnak, aki a Szekszárdi Nyomda Kft.
nevében ajánlotta fel a nyereménykönyveket.
Zárásként: Fantasztikus "utazásban"
volt részünk a HOTE Turista Egyesület
kitűnő szervezésében és Takács Ferenc
profi vezetésével.
KÖSZÖNJÜK!
Banga Sándor László

Kerékpártúra szentjeink nyomában
Szeptember 18-án, szombaton reggel a
Hosszúhetényi Turista Egyesület szervezésében vehettünk részt a „Szentjeink
nyomában a Kelet-Mecsek ismert templomaihoz” elnevezésű kerékpártúrán. A 29
km-es távot Hosszúhetény-PusztabányaKisújbánya-Püspökszentlászló-PécsváradHosszúhetény települések érintésével teljesítettük. Úgy éreztem, ezen túra alkalmá-

val kaptunk „hideget-meleget". A települések közti távok leküzdése egyes szakaszokon kihívás volt, de a frissítő pontokon
a résztvevők ásványvizet, gyümölcsöket és
müzliszeleteket, valamint szőlőcukrot is
kaptak, illetve Pécsváradon sült krumpli és
üdítő várt a megfáradt biciklisekre, a
remek szervezésnek köszönhetően. Túránk
végén elfogyaszthattunk egy ízletes bab-

gulyást is, az elégetett kalóriák pótlására.
Úgy láttam, hogy ezen a túrán (is) mindenki beleadott apait-anyait, mind a szervezők, mind a résztvevők. Kiemelném a
résztvevő gyerekek helytállását is.
A kerékpártúra a Magyar Falu Program
keretében valósult meg.
Banga Sándor László
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Merjenek megnyílni az emberek...
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Nem is volt annyira egyszerű időpontot egyeztetni, hogy
mikor tudunk Barta Zsolt atyával beszélgetni, de végül találtunk rá alkalmat. Hosszúhetény új plébánosának új feladatok
és régi hobbik, iskola és imádság tölti meg a hétköznapjait és
az ünnepnapjait is.

– Mindig ilyen zsúfolt időbeosztás jellemzi a mindennapjait?
– Hála Istennek, igen, szeretem lefoglalni magam.

– Lehet egy pap életében egyáltalán irányítani, hogy mennyire
legyen tele a naptára?
– Részben lehet. Például nekem szerencsére több remek hobbim
is van. Például most elkezdek újra trombitálni, járok néptáncolni.

– Említette, hogy iskolába is jár.
– Igen, Székesfehérvárra járok tánccsoportvezetői képzésre. Ebbe
a képzésbe azért vágtam bele, mert anno a szakcsi iskolaigazgató
megkeresett, hogy jó lenne foglalkozni a gyerekekkel. Ezen a
helyen nyolc évet töltöttem. Megvívtuk a magunk harcait, végül
– pedig elég határozott ember vagyok – befogadtak. Ha pedig
elterveztünk valamit, azt általában véghez is vittük. A táncvezetői – Milyenek az első benyomások?
képzésbe pedig azért fogtam bele, mert ha csinálok valamit, – Építkezni kell... Jelenleg még sok időt, energiát elfoglal, hogy
fontos, hogy valamelyest értsék hozzá és fogalmam is legyen róla. nem tudom berendezni az életteremet, de majd ez is alakul szépen
lassan. Ennek az időszaknak, az idei évnek az ismerkedés a
– Hosszúhetényben is szeretne a néptánccal, népzenével legfőbb feladata. Most az a legfontosabb, hogy ismerjenek meg
egy kicsit, merjenek megszólítani, merjenek megnyílni az
foglalkozni?
– Igen, szeretnék, sőt már hívott a hagyományőrző tánccsoport, emberek. Ehhez pedig idő kell.
oda is el szeretnék menni. Nekem ez a világom.
– Kik voltak nagy hatással Önre a papi pályára vezető úton?
– Legnagyobb hatással Sebestyén András, aparhanti plébános
– Milyen tervekkel érkezett Hosszúheténybe?
– Igazából nem szeretek nagyon előre tervezni, úgy gondolom, volt. Ő volt a legfontosabb példaképem. Az ő karizmatikus
hogy az adott helyzetből kéne építkezni. A tervezés akár zsákutca életvitele, egyházhoz való hozzáállása, emberekhez való viszonya
meghatározó volt. Számomra egyértelmű, hogy tovább kell vinni
is lehet, vagy megtorpanási lehetőség.
azt, amit ő képviselt. Az ő példája mentén határoztam el, hogy
pap leszek. Valamint megemlíteném Barsi Balázs atyát. Ő is
– Tehát most a lehetőségek felmérése az első?
– Igen, erre az évre leginkább ez a feladat. Emberekkel olyan ember, aki a szó nemes értelmében elöljáró volt. Tudtuk,
foglalkozom. Elsősorban nekem nem az a feladatom, hogy itt bármit kér, bármit mond, az jó lesz. Őt a jóakarat hajtotta. Mindmegváltsam a világot, mert az már meg van váltva, hanem a ketten hiteles emberek voltak.
szentségek kiszolgáltatása a dolgom. Természetesen nem – Amint mondtam, a pap elsősorban az imádság embere. Az imádráerőszakolva az emberekre, mert a szentség ajándék. Nem a ság azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk az Isten felé. Itt és most
papért megyünk a misére, nem a papért vagyunk vallásosak. A meghalljuk, segítjük és támogatjuk az isteni akaratot. Azt gondopap elsősorban az imádság embere kell, hogy legyen. Ami pedig lom, a pap olyan vezető, akinek nem az a feladata, hogy megca többieket illeti, ott valaki vagy tud ezzel az ajándékkal élni, sinálja, hanem az, hogy segítse, hogy megcsinálják. Én is erre
törekszem.
vagy nem. Ez már nem rajtam múlik.

– Köszönöm a beszélgetést!
– Miként képzeli a kapcsolattartást a hívekkel?
Pelcz Kata
– Az emberek papokról alkotott képe nagyon megnehezíti, vagy
Fotó: Balázs László
nagyon megkönnyítheti az kapcsolattartás. Szerintem a
leglényegesebb, hogy legyen egy papban elköteleződés, akkor
teljesen mindegy fiatal vagy idős, egyet se szól, vagy éppen
harsány. Fel kell mérni az igényeket és a lehetőségeket, s hagyni,
hogy a csoportok kiteljesedjenek. Persze, ahol lehet segíteni kell
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából a
az itteniek törekvéseit. Itt már vannak kezdeményezések. A Mecsekerdő Zrt. emlékkeresztet állított fel Köves-tetőn, a kilátó
cserkészek, nagycsaládosok, énekkar, gitáros csapat … tehát azért közelében. A tölgygerendából készült, négy méter magas
van sok minden. Ebből szeretnék elsősorban építkezni.
kereszten a "Minden forrásom belőled fakad" felirat olvasható. A
keresztet a szeptember 8-ai kis avató ünnepségen Antal Géza apát
– Mi segítheti a munkáját leginkább az elkövetkezendőkben?
úr áldotta meg.
– Nekem elsősorban kapcsolattartókra lesz szükségem. Úgy gonAz emlékkereszt olyan helyre került, amelyet több zarándolom, hogyha feladata van egy embernek valahol, akkor azt már dokút érint, és népszerű kirándulási célpont a természetjárók,
kötelességének is fogja érzi. Az emberek magukénak érzik mind- körében. A közelben vezet a Skóciai Szent Margit Zarándokút, a
azt, amiért tesznek, dolgoznak. Ezért nagyon fontos, hogy ne én Magyar Zarándokút, valamint a Mária Út, továbbá Köves-tető
csináljak mindent. Ugyanez igaz a kapcsolattartókra is, nekik érintésével halad a Dél-dunántúli Kéktúra útvonala és a Hárszintén nem az a feladatuk, hogy mindent elvégezzenek, hanem mashegy vonulatán átívelő zöld kereszt turistaút is.
az, hogy találjuk meg a közös pontokat, ahol tudunk találkozni.
Forrás: Pécsi Egyházmegye

Egyhá zi hí rek
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„Babette háborúba megy”

ZENGÕ

60 éves a hosszúhetényi Zengő Gyöngye Filmszínház

1961. október 1-jén 17 óra tájban sokan toporogtak
Hosszúhetényben az egykori terményraktár (korábban istálló)
udvarán, a Fő utca 170. sz. alatt. A kora őszi meleg napsütésben
izgatottan várták, hogy elkezdődjön egy ünnepség. Minden
bizonnyal halkan beszélgettek, nézegették a nagy üvegajtókat, és
találgatták, milyen lehet a gyönyörűen felújított épület belülről.
Aztán a beszélgetés hirtelen abbamaradt, mert felcsendültek a
Himnusz hangjai.
Megkezdődött a hosszúhetényi Zengő Gyöngye Filmszínház
avató ünnepsége.
Az ünnepi beszédekre nyilván nem nagyon emlékeznek az
egykor ott várakozó emberek, de nem is azért mentek oda, hanem
azért, hogy megnézhessék a legelső filmet, melyet már a vadonatúj, hófehér királyvászonra vetítettek kétgépes szupermodern
gépházból. A címe: Babette háborúba megy.
Az eseményről a Dunántúli Napló is beszámolt. A falu apraja-nagyja már nagyon várta, hogy elkészüljön az új mozi, ami
akkori viszonylatokban Magyarországon bármelyik városi mozival is felvehette volna a versenyt esztétikailag és a modern
vetítéstechnikai eszközök terén is. A Dunántúli Napló cikke
szerint az új filmszínház építési költségei 1.050.000 Ft-ot tettek
ki, valamint a gépi és egyéb berendezések további 300.000 Ft-ba
kerültek. Hatalmas összeg volt ez akkoriban, most, 60 évvel
később is még sok ember örülne ennyi pénznek. A filmipar a
„hanyatló” nyugaton óriási fejlődésnek indult, és a hazai filmgyártás sem akart lemaradni. Sorban létesültek tehát országszerte
a mozik, hogy közösséget építsenek, művelődtessék a kommunizmust építő munkásokat, és elvigyék a szórakozást a falusi
embereknek.
Az új filmszínház előtt is volt mozi Hosszúhetényben, melyet
Kajdy Aladár alapított az 1940-es években (a későbbi Schellenberger kocsmában), de az már nem tudta kielégíteni a falu filmek
iránti igényét sem helyileg, sem technikailag. A Dunántúli Napló
1953. november 22-én leközölt egy cikket, mely szerint a hetényi
lakosság panaszt tett a Baranya megyei Moziüzemi Vállalatnál,
hogy rossz a mozigép, így végigbosszankodják az előadásokat.
Az műszaki ellenőr ezt jelentette, és a cikk írója szerint a hetényiek hamarosan új vetítőgépet kaptak, ám sokkal nagyobb igény
volt akkoriban a filmek nézése iránt, mivel a televízió csak
később terjedt el a lakosság körében. Az egy gépes vetítést (mely
minden tekercs után 10 perc szünetet vont maga után) és a szűk,
levegőtlen, táncteremnek is használt helyiséget kinőtte a
lakosság, így nagy szükség volt az új mozira.
Az átköltözéssel az egykori mozi dolgozói közül ketten
maradtak meg: Krauth Béláné Ács Ilonka néni pénztáros, és
Kajdy László gépész. Az új intézménybe, ahol az előadások
száma jócskán megszaporodott (heti egy-két vetítés helyett már
hat előadás volt), állandó személyzet is kellett. Ekkor csatlakozott
a dolgozókhoz Horváth Lajosné Bózsa Mária (Mariska néni)
takarító és jegykezelő, Bózsa Sándor filmszállító, Barkó László és
Bocz Ferenc gépész. Az üzemvezetői feladatokat pedig a korábbi
gépész, Kajdy László látta el. Időszakosan besegített még a
filmvetítésekbe Molnár Ferenc és Poór János.
Az 1960-as, 1970-es években a hosszúhetényi Zengő
Gyöngye Filmszínház a fénykorát élte. Egymást érték a
sikerfilmek, a nézőszám sorban rekordot döntött. Az 1960-as
évek végén a vetítővászon elé egy kisebb színpadot is építettek,
így már lehetőség nyílt arra, hogy az épület koncerteknek, és
különféle kulturális eseményeknek (pl. iskolai ünnepségeknek) is
helyt adjon. Ebben a rövidke két évtizedben (és még utána is,
amikor a 90-es évek elején tovább bővítették a színpadot) számos együttes, énekes, színész, humorista, politikus megfordult a
moziban 1-2 órára, szórakoztatni vagy tájékoztatni az ittenieket.

Az új mozi egyik első mozigépésze Barkó László volt. A kép a
korabeli újságban is megjelent.

Az 1970-es évek végén korszerűsítették a vetítőgépeket: a
szenes lámpaházakat ultramodern 1500 W teljesítményű xenonlámpákkal látták el, így a vetítés minősége tovább javult.
Tömegek fordultak meg az épületben hetente, és aki jó helyre
szeretett volna jegyet kapni egy jó filmre, az a vetítés előtt egy
héttel felkereste Ilonka nénit a lakásán, nehogy hely hiányában
lemaradjon az előadásról. A hetényi óvodások minden hónapban
egyszer ovimozit nézhettek délelőttönként, és nagyon népszerűek
voltak az iskolások körében az ún. „közművelődési sorozatok”,
melyek keretén belül a tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő
és történelmi filmeket láthattak a diákok hétköznap délutánonként. Akkoriban az iskolai ünnepségeket is általában filmvetítés
zárta.
Aztán az 1980-as években már nagyon sok család vásárolt
színes televíziót, és az otthonokba beszivárogtak a videomagnók
is. A tévéken egyre több csatorna vált elérhetővé, így könnyebben
juthattak az emberek olyan élvezetes műsorokhoz, melyeket
korábban csak a moziban láthattak. Ezzel lassan megkezdődött a
mozik hanyatlásának időszaka.
Hosszúhetényben a 80-as évek közepétől már évről évre
csökkent a heti előadások száma. Ritkábban telt meg teljesen a
nézőtér, a szovjet és más kelet-európai filmekre pedig egyenesen
hálóval kellett fogdosni a közönséget. A szocialista filmekre kiszabott terveket viszont teljesíteni kellett, így Ilonka néni megtanulta a „kettős könyvelést”, vagyis sokszor nézőket raktározott
papíron a Bud Spencer filmekről a szovjet filmekre. Egy idő után
azonban már ez is kevésnek bizonyult.
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A hetényi mozi vetítéstechnikailag nem tudta tartani a
versenyt a pécsi nagy mozikban felszerelt homorú vászonnal és
dolby stereo sokhangszórós hangtechnikával szemben, így az
érdeklődés már a sikerfilmekre is kihunyt. Megtörtént az, ami
korábban elképzelhetetlen volt: egyre több előadás maradt el
nézők hiányában. Megszűntek az ovimozik és a közművelődési
sorozatok. A filmszínházunk súlyos veszteségeket termelt. Végül
aztán a Baranya megyei Moziüzemi Vállalat 1990. december 31én beszüntette a vetítést, és a mozi bezárt.
Mindenki azt hitte, hogy itt a vége, de az igazi végjáték még
16 évet váratott magára.
Az első hetényi önkormányzat képviselő-testülete élén az
akkori polgármester asszonnyal, Nádor Rudolfnéval ötletelni
kezdett, mit is lehetne tenni, mivel az épület és a gépek továbbra
is rendelkezésre álltak. A volt Baranya megyei Moziüzemi Vállalat is segíteni próbált, mivel a városi mozikon kívül szinte minden mozi bezárt a megyében, és utolsó erőfeszítéssel gépésztanfolyamot szervezett, hogy az önkormányzatok átvehessék a fenntartás jogát, a még használható mozik felett. A filmelosztásban
továbbra is szerepet vállaltak, az önkormányzatoknak kellett viszont megoldani és kigazdálkodni a filmszállítást, a dolgozók
bérét, az épület fűtését, fenntartását, takarítását, valamint a filmek
kölcsönzési díját. Polgármester asszonyunk és az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy ez Hosszúhetényben megoldható,
és a hivatalos bezárást követően 2 hónappal 1991. március 1-jén
a Zengő Gyöngye Filmszínház ismét megnyitotta kapuit heti egy,
péntek esti előadással. Itt már semmiféle haszonszerzésről szó
nem volt, csak a mozi fennmaradásáról.

Az a néhány lelkes ember, aki magára vállalta a mozi életben
tartását, szinte ingyen dolgozott. Jómagam 1994-ben csatlakoztam a dolgozókhoz az utolsó mozigép-kezelői tanfolyam sikeres
elvégzése után gépészként, édesapám mellett. Sásdi Györgyi
nyomtatta a plakátokat és intézte a pénzügyi részt, Édesapám
Bocz Ferenc és mellette én voltunk a gépészek és szállítottuk a filmet saját autónkkal, akár az ország másik felére is. Ilonka néni
helyét (aki az új nyitás után hamarosan elhunyt) Rorbacher
Antalné, majd később Penics Alajosné vette át, aki a jegyeket
árusította és takarított. Az épület továbbra is helyt adott más rendezvényeknek, fórumoknak is, és Györgyi próbálkozott egy retro
filmklubbal: havi egy alkalommal Budapestről régi magyar
filmeket kölcsönzött ki, hogy több nézőt csábítson a moziba. Ám
a berendezés és az épület állaga is lassan elavult, a fűtési rendszer
korszerűtlenné vált. Hiába volt minden próbálkozás, a lelkes
támogatók és dolgozók, a mozi most már igazán haldoklott. Télen
a fűtés vitte el a teljes bevételt, nyáron pedig a nézők mentek
szabadságra. Egyre több vetítés maradt el nézők hiányában, végül
aztán már csak időszakosan volt vetítés: szeptembertől májusig.
2006. október 20-án aztán lepergett az utolsó film is a gépeken: a
Túl a sövényen c. animációs mesefilm képkockái. Ekkor
működtek utoljára a vetítőgépek, s bár az épület nem, de a mozi
végleg bezárta kapuit. Igaz, az egykori személyzet tagjai is akkor
már egy másik, égi moziban dolgoztak mind.
A hosszúhetényi Zengő Gyöngye Filmszínház azóta csendesen
alussza álmát, és várja sorsa beteljesülését.
Bocz Zsófia mozigépész

A hagyományos szüreti eseményt idén a Kulturházak éjjelnappal országos rendezvényhez kapcsolódva, pénteken délután a
Márkus Színház bábelődása vezette fel a Kultúrház udvarán.
Másnap, szeptember utolsó szombatján a rekordszámú rezes
révén messzehangzó fúvószene jelezte, hogy “...újra itt az ősz,
újra itt a szüret, táncolni, vígadni hívunk ma titeket!”
Ifjabb Molnár Ferenc és párja Kruzsely Pálma vezetésével – rég
látott sok –, tizenkilenc pár készülődött heteken át erre a napra.
A három évtizede újraélesztett hagyomány az utóbbi években
kialakult forgatókönyv szerint zajlott. A fogatos felvonulás alatt
már két helyszínen is programok kezdődtek.
A Kopjafánál Erzsi néniék vezetésével kézműves foglalkozás,

majd Figura Edével zenés gyerekműsor vette kezdetét, a mozinál
borászok várták a közönséget. Idén a KézMűhely is szervezett
programot erre a napra és a művelődési központ kézimunka szakköre is kitelepült, az egészségügyi sátorban pedig vérnyomást
mértek. Mire a gyerekekkel és a Népi Együttes táncosaival
kibővült menettánc a mozihoz ért, már jókora tömeg lepte el a
faluközpontot. A lugassátorra felkötözött szőlőfürtök hamar elfogytak. Az estébe nyúló borozást, nótázást követően este a
SHOW-HAJ + zenekar adta a talpalávalót.
Köszönet ezúton is a Polgárőrség közreműködésért, a
Település-üzemeltetés dolgozóinak és Lajos Jánosnak a technikai
háttér biztosításáért!
P. J. Fotó: Gulyás Tamás

Lányok , lányok nagyhetényi lányok....
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Kézműves Udvar

A szüreti hétvégén a falu központjában egy napra megnyitott, s igen nagy
látogatottságnak örvendett a hetényi kézművesek csapata által működtetett
KézMűhely és Kézműves Udvar.
A már régóta raktárnak használt
üzlethelyiséget az önkormányzat bocsátotta a Szociális Szövetkezet rendelkezésére, s a nyár folyamán a Településüzemeltetési Nkft. újította fel. Az ingatlan Fő utcára néző épületében a körzeti
megbízott rendőr, valamint a polgárőrség
irodája kap majd helyet, az udvarban
pedig a kézműves foglalkozások mellett
piacot is szeretne működtetni a Szociális
Szövetkezet.

Az Eozin Vonósnégyes
a hetényi iskolában

ZENGÕ

A Pannon Filharmonikusok szólamvezetőiből alakult Eozin Vonósnégyes adott
hangversenyt szeptember 18-án az iskola aulájában. Pontosabban nem is hangverseny
volt ez, hanem amolyan beavató előadás művészeti iskolánk ifjú zenészei számára. Beavató egy nagy szimfonikus zenekar kulisszatitkaiba, melyet nemcsak a gyerekek, de a
szülők is nagyon élveztek.
Dr. Mericsné Rábai Katalin tanárnő még 2019-ben a Nemzeti Tehetségprogram keretében pályázott az iskolában folyó vonószenekari munka megtámogatására, de a
pandémia miatt csak most valósulhatott meg az első program. Az Eozin Vonósnégyes
tagjai Varga-Deák Márta ( első hegedű) Morvai Ágnes (második hegedű), Murin Jaroszláv (brácsa) és Janzsó Ildikó (gordonka) örömmel tettek eleget a felkérésnek, hogy
élményszerűen mutassák be egy szimfonikus zenekar összetételét, munkáját. VargaDeák Márta, aki a Pannon Filharmonikusok koncertmestere is egyben, olyan profi,
videókkal, muzsikával és humorral fűszerezett bemutatót tartott a gyerekeknek, őket is
bevonva a játékba, mintha mindig is tanított volna, pedig előadása nálunk hangzott el
először. A gyerekek tanácsokat kaptak abban is, hogy hogyan gyakoroljanak hangszerükön, hogy a gyakorlás örömteli és hatékony legyen.
Végezetül az Eozin Vonósnégyes egy kis vérpezsdítő muzsikával zárta a jól sikerült
délelőttöt. Az ifjú vonósok következő tanórán kívüli programja egyik nagyzenekari
próba meglátogatása lesz a Kodály Központban, melyre minden gyerek névre szóló
meghívót kapott.
M. Zs.

OVIS HÍREK

A szüreti felvonulás alkalmával a
KézMűhely alkotói közül többen foglalkozást is tartottak; Vida Szabolcs látványos fafarágással és a már elkészített fa
dísztárgyakkal ejtette ámulatban az
érdeklődőket, Ilovay Zsuzsa és Godonai
Anett csodaszép ékszereivel kápráztatta el
a vendégeket, Zsuzsival saját tervezé-sű,
egyedi ékszert is készíthettek látogatóink.
Halász Marikával bőrből lehetett
készíteni viselni valókat, Amrein Ildikó
hasznos tanácsokkal látta el az illóolajokról a hozzá fordulókat, Kató Móni
pedig megajándékozott minket a kerámiafestés élményével.
Kistermelőink által készített kóstolóval is kedveskedtünk a hozzánk betérőknek, és bizony jólesően fogadtuk tőlük a
sok dicséretet és elismerő szavakat.
Vidám hangulatban, jó érzéssel telt el a
szombat délután. Még a hempergőn is
táncot jártak a pici lábak, vagy éppen
megpihentek egy rövidke időre a szülők.
Nagyon sok programot szervezünk a
következő hetekben, hónapokban, s
bízunk benne, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk, egyre többen ismerik meg
a faluban élő alkotókat és keresik majd
alkotásaikat!
Bemutató termünk folyamatosan otthont ad a szövetkezet tagjai által készített
termékeknek. A termékeket meg lehet
rendelni a www.kezmuhely.hu weboldalon működő webáruházból is.
Garamváriné Csanálosi Andrea

Az elmúlt nehéz két év után bizakodunk abban, hogy a mostani nevelési év
már zökkenőmentesebb lesz, és visszatér a
valódi élet az óvodába!
Intézményünk szeptember 1-jén ismét
gyermekzsivajtól lett hangos, amit már
nagyon vártunk. Igaz, mi egész nyáron
gyermekfelügyeletet biztosítottunk a gyerekek számára. A két hét takarítási szünetet
a tavaszi rendkívüli szünet miatt most nem
használtuk fel.
Iskolába 30 gyermekünk ment, és 45en iratkoztak be az óvodába. Ebből szeptemberben 27 új kisgyermek kezdett
ismerkedni az ovi játékbirodalmával.
Az elmúlt évekhez képest megemelkedett

az óvodába járó gyermekek száma, így
elmondhatjuk a 6 csoport szinte maximális
létszámon fog működni a második félévre,
mivel a gyermekek érkezése folyamatosan
történik.
A Napocska csoportba egy új óvó néni
érkezett Cinderné Szabó Nikoletta.
A nevelési év programjait, rendezvényeit
reményekkel telve tervezzük, bízva abban,
hogy a járványhelyzet engedi majd ezek
közös megtartását.
Jelen pillanatban a szabályozások a régi
rend szerint működnek, így a megszokott
óvodai életet élhetjük újra.

Cinderné Szabó Nikoletta
óvónő

Ferling Dalma
zongoratanárnő

Czentner Györgyné óvodavezető

Új pedagógusok az óvodában
és a művészeti iskolában

ZENGÕ
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Nyáron is napközi

Balatonfenyves

Iskolánk sikeresen pályázott az EFOP 3.3.5 Csodaszarvas
program keretében, így az idei vakáció során 100 gyerkőc vett
részt az egyhetes táborokban. A szülőket nem terhelte semmilyen
költség, teljesen ingyenesen töltöttek egy hetet a gyerekek a
táborokban. Napi négyszeri, bőséges étkezést kaptak, minden nap
más-más izgalmas kiránduláson vettek részt, így meghódították a
Máré-várat, a bátrabbak csobbantak egyet az egregyi strandon,
illetve Magyarhertelenden is. Nagy élmény volt a pécsi állatkert,
illetve az abaligeti cseppkőbarlang. A másik nagy kedvenc a
bikali élménybirtok, ahol visszaléphettünk egy kicsit a középkorba. A lovagi torna felejthetetlen emlék marad. Ugye, milyen jó is
a napközi? Jövőre újra találkozunk!
N. Sch. K.

Hosszú évek óta a vakáció egyik legnépszerűbb programja a
balatonfenyvesi tábor, melyen az idei nyáron iskolánk 56 diákja
vett részt. Az idő remek volt, így minden nap tudtunk strandolni,
de jutott idő sétahajózásra, sportolásra, versenyekre, játékra,
kézműveskedésre és a szalonnasütés sem maradhatott el. A tábor
részben a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázaton nyert
támogatásával valósult meg, így a diákok német nyelvhez és
kultúrához kapcsolódó programokon is részt vehettek.
Köszönetet mondunk a támogatásért a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a képviselő testület tagjainak és Csörnyei
László polgármester úrnak.
Spéth Linda

Egy hét Zánkán

A Zene Világnapját ünnepeltük

Az idei évben is pályáztunk és nyertünk az Erzsébet program
keretében, így a hosszúhetényi gyerekek felejthetetlen 6 napot
tölthettek a teljesen megújult, modern zánkai táborban.
A programok között szerepelt sárkányhajózás, hajókirándulás,
laser-harc, éjszakai akadályverseny, sportversenyek, tábornyitó és
táborzáró buli. Ezen a nyáron a Vanília altábort erősítették a hetényi iskolások. Napfény, buli, remek hangulat, tüzijáték – mi kell
még egy igazi nyaraláshoz?
Nagyné Schäffer Kinga

Az őszi szünet

október 23-tól november 1-ig tart.

Utolsó tanítási nap október 22. péntek, első tanítási nap november 2.kedd.

Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjává nyilvánította. Idén, ezen a napon délelőtt iskolánk zenetanárai rövid, öt perces kis hangversenyekkel kedveskedtek az
iskola diákjainak az épület különböző pontjain, melyeket a hallgatóság vastapssal jutalmazott.
Délután 17 órakor az iskola aulájában különleges hangversennyel folytatódott az ünnep. Művészeti iskolánk tanulói
mellett a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és AMI, a komlói Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola és a pécsi Szent Mór Iskolaközpont zenész tanulói adtak közös hangversenyt. A hosszúhetényi koncertekről
már jól ismert hangszerek (zongora, fuvola, trombita, hegedű)
mellett szép dallamok csendültek fel klarinéton, harmonikán,
vadászkürtön és gordonkán, valamint Mozart egyik művéből
hallhattunk részletet egy magánénekes hölgy előadásában. A jó
hangulatú, színvonalas hangversenyen a zeneiskolák tanárai,
diákjai és a szülők is betekintést nyerhettek egymás munkájába.
A hangversenyt követően az ebédlőben a résztvevőknek –
pogácsa és üdítő fogyasztása mellett –, beszélgetésre is
lehetőségük nyílt. Hosszúhetényben 2021. október 1-én megvalósult Yehudi Menuhin elképzelése: „A zene hozza egymáshoz
közelebb az embereket”.
Dr. Mericsné Rábai Katalin

18

ZENGÕ

HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
I d õs ek k ös zön t és e

PROGRAMOK
Október 8. 17 óra

Tér-Zene koncertsorozat

A Pannon Filharmonikusok
kürtkvintettjének koncertje az aulában

Október 9.

60 éves a MOZI!
Retro nap

Főzőverseny, filmvetítések, kiállítások, video disco

Október 9-10.
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Október 19. 18 órakor

Karády – est
az aulában

Dévényi Ildikóval és Lukács Melindával
Október 22. 17 óra

Községi megemlékezés
a Kopjafánál

Október 29. 17 óra

Takács Péter festő

kiállításának megnyitója a Kultúrházban

November 8-15-22-29. 18 óra

Hetényi Hétfő Esték

Ismeretterjesztő előadások a könyvtárban

Az elmúlt három hónapban Balog Katica, Vaszil Sándorné,
Pál Ferenc, Hódosi Józsefné, Jankó Imréné, Lázár Józsefné és
Kasper Jánosné a 80-dik, Bózsa János a 85-dik, Rácz Jenőné
és Szemmelroch Györgyné a 91-dik valamint Lovas Ferencné
a 93-dik születésnapját ünnepelte.
Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink! Engedjék
meg, hogy a Zengő hasábjain keresztül kívánjak Önöknek
boldog születésnapot jó erőben és legfőképpen jó egészségben! Ezzel a kis verssel köszönteném Önöket sok-sok
szeretettel Hosszúhetény Község Önkormányzata nevében:
Dr. Csörnyei László polgármester.
Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél
Velem voltál örömömben,/ velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,/ velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél/ igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd/ sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?/ Te azt sose kérted,
de talán a két szemem/ elárulta néked.

–Szűcs Tímeának a hetényi
Díszítőművészeti szakkör tagjának szigetvár-vidéki és komádi mintával díszített pár-náit
is kiállították a XVII. Élő
Népművészet Országos Kiállításon, a Hagyományok Házában. A tárlaton, melyre több
ezer munkából válogatott a
zsűri, Baranya megyét két csoport képviselte, a komlói és a
hosszúhetényi. A hetényi csoport vezetője Bergauerné Szabó
Gyöngyi.
– Fogatos-lovas érdeklődőknek
szervezett buszos kirándulást a
művelődési központ augusztus
20-án Kásádra. A település

falunapján színvonalas fogathajtó versenyt nézhettek meg a
kirándulók, délután színpadi
műsorok és ételkóstolás szerepelt a programban.
– A hosszúhetényi Habcsók
desszert műhely is benevezett
a Komló 70. születésnapja alkalmából meghirdetett tortaversenyre. Dömösné Békési
Krisztina harmadik helyezést
ért el, megosztva egy másik
versenyzővel profi kategóriában. Gratulálunk!
– Első áldozás volt templomunkban szeptember 26-án,
melyben tizenöt 5-6. osztályos
gyermek részesült.

Anyakönyv

Születtek:
Mechura Áron
Pápai Larissza
Szilágyi Diána
Nagy-Tasnádi Boróka
Porvay Richárd és Porvay Dominik
Beck Róza Vilma

Huszonötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal a horvátországi Szentlászlón (Laslovo) – a László király nevét viselő
települések találkozóját, melyen Püspökszentlászló
küldöttsége is részt vett. A jubileumi rendezvény megnyitóján a Kárpát-medence tizennyolc Szentlászló nevű
településéből tizenhárom vett részt, és koszorúzta meg az
itteni emlékhelyet, településünk nevében Schumann Zoltán és
Piffkó László.

Házasságot kötöttek:
Tóth Ákos és Taksonyi Mónika
Deák Róbert és Dolonai Tímea
Kiss István Csaba és Kis Gina
Horváth István Zsolt és Havasi Edina
Schätl Zsolt és Brand Petra
Prim Péter és Balázs Eszter
Mehlmann Tamás és Kniesz Anikó
Budavári Károly és Takács Tímea

Elhunytak:
Friedrich Károly Ferenc (1956)
Gulyás Zsolt (1972)
Elter Dezső (1955)
Fuchs József (1960)
Szabó Sándorné sz. Rabb Rozália (1923)

július 11.
július 17.
augusztus 1.
augusztus 10.
augusztus 22.
augusztus 23.
június 4.
augusztus 5.
augusztus 6.
augusztus 7.
augusztus 13.
augusztus 17.
augusztus 19.
augusztus 28.
június 21.
június 24.
július 17.
augusztus 4.
augusztus 6.
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Szívből gratulálunk!

A Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén Bethlen
Gábor-díjat vehetett át Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas
néprajzkutató, volt művelődési és közoktatási miniszter, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. S nem utolsó sorban Hosszúhetény Díszpolgára, hetényi lakos.

„Minden forrásom belőled fakad”

Egyházközségünk liturgikus kórusa, a Szent László Kórus 12
tagja részt vett az Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén,
a „statio orbis”-on zenei szolgálatot ellátó 2100 fős kórus
munkájában. A nagy létszámú kórusba az ország minden részéről,
sőt a határon túlról is érkeztek énekesek. A felkészülést már 2020.
februárjában elkezdtük, de a járvány miatti kényszerpihenő után
csak 2021. május végétől tudtunk ismét rendszeresen találkozni.
Augusztus 28-án Budapestre utaztunk, ahol a gazdagréti Szent
Angyalok plébániatemplomban volt az első összkari próba.
Szeptember 10-én, pénteken délután és 11-én, szombaton délelőtt
találkoztunk újra a „nagykórussal”. Ekkor már a Hősök terén
gyakoroltuk a zárómise énekeit. A nagy meleg miatt a hosszú
szabadtéri próbákon nagyon elfáradtunk, ennek ellenére a szombat esti Kossuth téri szentmisén, majd az azt követő fáklyás
körmeneten sokan részt vettünk a kórusból. Gyönyörű énekeket
énekelve, imádkozva kísértük a hatalmas, több órán át hömpölygő tömeggel együtt az Oltáriszentséget a Kossuth térről a
Hősök teréig. Életre szóló élmény volt az Eucharisztia ünneplése,
megélhettük egyházunk sokszínűségét egyetemességét és
egységét.
A záró szentmise napján a városliget műjégpálya közelében
lévő ellenőrző kapunál kellett belépnünk a „védett területre”
reggel 7 óra előtt. A kórussátorból a beéneklést és reggelizést
követően 9 óra után néhány perccel indultunk a 28 szintes kórus
emelvényre, ahonnét csak délután 14 óra körül, a szentmise végén
jöhettünk le. Az emelvényről jól láttuk a gyülekező hatalmas
tömeget, hallhattuk a mise előtt fellépő művészek műsorát, majd
a mise előtt ¾ órán keresztül mi is egyházi kórusműveket énekeltünk. A szentmisén, melyet Ferenc pápa mutatott be, az éneklésekre nagyon oda kellett figyelnünk, mert a 2100 fős hatalmas
kórus különböző szólamai messze álltak egymástól, így alig hallottuk a többi szólamot. A karvezető mozdulataira kellett pontosan énekelnünk. A mise alatt jól láthattuk a közeli szentélyben
lévő Ferenc pápát és a világ különböző részeiről érkezett
főpapokat. A szentmisén több százezer emberrel együtt imádkoztunk, megtapasztalva azt, amit előző este is éreztünk: sokszínű
egyházunk egységes Krisztusban.
Fáradtan, de hitünkben megerősödve, élményekkel gazdagodva tértünk haza szolgálatunkból.
Mericsné Rábai Katal-
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A Magyar Rally2 bajnokság harmadik, mint utólag kiderült
záró futamát rendezték augusztus végén Móron. Harminckilenc
páros adta le a nevezését, 78 gyorsasági km várt a mezőnyre 8
gyorsasági szakaszon.
Deli László és a hosszúhetényi Späth Szabolcs számára elég
nyögvenyelősen indult a verseny. Rögtön az első gyorsasági szakaszon nekimentek egy lassítónak, ezért kaptak 10 másodperc
büntetést. A második gyorsasági szakaszon a kettővel előttük rajtoló páros sajnos balesetet szenvedett, és meg kellet állniuk segítséget nyújtani nekik. Utána a többi gyorsasági szakaszon sikerült
elég jó időket autózni a párosnak és a verseny végére elég sok
pontot gyűjteniük. Eredmények: abszolút 11. hely, kategória 5.
hely, Lada kupa 4. hely.

A kevésszámú megjelent ünneplőt Papp Tibor köszöntötte
szeptember 5-én a bányász emlékműnél. Nikolausz Tamás
verse után Dr. Csörnyei László polgármester mondott megemlékező beszédet.
Fotó: Gulyás Tamás

TÁNC-SZÓK

A nyáron csak két hét próbaszünetet tartottunk, hiszen a
tavaszi időszakban sok próba elmaradt.
Július 4-8-ig négy ifjú táncosunk részt vett a Tolna Megyei
Gyerektánc Táborban.
Július 17-én tartotta a Muharay Elemér Népművészeti
Szövetség az előző évre tervezett és a pandémia miatt elhalasztott jubileumi rendezvényét. A harminc éves szövetség
határon túlra is átnyúló összekötő kapocs a hagyományőrző
falusi együttesek, együttes vezetők, néprajz, néptánc és
népzenekutatók számára. Százhúsz település hagyományőrző
együtteseinek, közel ötezer táncosát, zenészét, énekesét
képviseli. A Nemzeti Táncszínházban Hazai tánckörkép címmel rendezett gálán együttesünk, felkérésre két párral
képviselhette településünket (Bertalan Éva, Radó Tihamér,
Pappné Pintér Ilona és Papp János)
Július 22-én az Idősek Klubjának felkérésére utánpótlás
zenekarunk a Pótkerék zenekar is fellépett a mozi udvarán tartott nyugdíjas találkozón.
Július 25-én együttesünk táncosaiból és zenészeiből verbuválódott kis csapat egy Heténybe zarándokoló bencés öregdiák
társaságot örvendeztetett meg spontán műsorával.
Tizenhárom éve minden év augusztusában megrendezzük a
Népviselet Napját. Augusztus utolsó vasárnapján idén is
megemlékeztünk hagyományőrző elődeinkről azzal, hogy
népviseletben vettünk részt az értük mondott vasárnapi misén.
Július 30-án közös főzés keretében a Tájház udvarán tartottunk összejövetelt, melyen Zsombéki Gergely tagtársunk
jóvoltából kiváló birkapörköltet fogyaszthattunk el.
Szeptember 3-án Pécsváradon és Bogyiszlón vendégszerepeltünk. Délelőtt a pécsváradi vár Határtalan Lakoma
elnevezésű programjának vendégeiként táncoltunk, délután
pedig a bogyiszlói szüreti rendezvény résztvevői voltunk.
Szeptember 11-én a XIV. Üveges hétvége programjában
Óbányán léptünk színpadra. Hetényi magyar zenék és táncok
mellett Kruzsely Gina és Kruzsely Pálma jóvoltából német
népdalokkal is elkápráztattuk a németajkú település közönségét.
A Hirdi Nőegylet meghívására szerepeltünk a szomszéd
településen szeptember 18-án, ahol az előző heti műsorunkkal
mutatkoztunk be.
Szüreti felvonulás előkészületeit ezúttal ifj. Molnár Ferenc
és Kruzsely Pálma irányította, a hagyományos menettáncban
idősebb táncosaink is csatlakoztak a fiatalokhoz.

20

ELSŐSÖK LETTÜNK!

Az új tanév 289 tanulóval indult, a régóta fennálló rend
szerint minden évfolyamon két osztállyal. A művészeti iskola
zeneművészeti ágán 129, a képzőn 31 növendék kezdte meg
tanulmányait. Az általános iskola első évfolyamán 33 kisdiákot
üdvözölhettünk, akik a tanévnyitón hagyományteremtő céllal
„Schultüte” nevű ajándékot is kaptak a Német Nemzetiségi
Önkormányzattól. A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület
az elmúlt évekhez hasonlóan mesekönyvvel ajándékozta meg az
iskolakezdőket.
A tanítás egyelőre különösebb járványügyi intézkedések
nélkül kezdődhetett, így a szabadidős művészeti, sport- és egyéb
tevékenységek is korlátozások nélkül indulhattak. A tervek szerint
rengeteg program vár a diákokra ebben az évben is, Katalin bál,

ZENGÕ

halloween-disco, farsang, játszóház, kirándulások, koncertek,
papírgyűjtés és még hosszan lehetne sorolni.
Az idei évben kiemelt feladat többek között a környezetünk
rendben- és tisztán tartása, az iskola berendezéseinek és felszereléseinek állagmegóvása. Az eszközök védelmén túl fejlesz-tésre
is szükség van, így például a végsőkig elhasználódott iskolabútorok cseréjére. Ennek érdekében adománygyűjtési akciót
szervezünk.
Célunk, hogy a minőségi oktatásra való törekvésen túl további lépéseket tegyünk a biztonságos és békés tanulói környezet
kialakításáért, valamint fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó partneri viszony fenntartását.
Grosch Szilárd

Kétszárnyú, új
műanyag ajtó eladó
( 255 cm x 147 cm )

Gépi földmunka

Heksch Tibor ev. +36 20 475 9676

Alapásás, tereprendezés, bontás, törmelék és föld
elszállítása, térkő alap elkészítése, tükör készítés,
közműárokásás, tuskózás stb...
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