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Ez a nap az 
összetartozás szimbóluma

A Hősök emlékművénél négy éve
ünnepelhettünk utoljára. 2019-ben a
templom  és környezetének felújítása
miatt a mozi udvarán emlékeztünk meg
1848-ról, a következő két tavaszon
pedig a járvány akadályozta a közös
települési megemlékezést. Az idei
ünneplést márciushoz méltó időjárási
viszonyok mellett tarthattuk,  mintegy
háromszáz résztvevővel.

Az elmúlt években ünnepségeink
látványos közreműködői voltak a Pécsi
Huszár Egyesület tagjai, idén is számít-
hattunk rájuk. A Kultúrháztól induló
négy lovas díszőrséget állt az emlék-
műnél és Bizse Gábor vezetésével a
műsorban is énekelt.  (folytatás a 9. oldalon)
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Testületi ülés - február 14.
Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének

elfogadása
Csörnyei László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi

Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi-és
Környezetvédelmi Bizottság  a 2022. évi  költségvetés tervezetét
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.

A korona vírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet már két
éve tart. Ebben az esztendőben sikerült olyan költségvetést
összeállítani, amely nem szokványos. A tervezett fejlesztések
nagyságrendje is meghaladja a korábbi évekét. Év közben vár-
hatóan lesznek változások, ami miatt a költségvetést módosítani
kell. Igen sok pályázatot készítettek ez év januárjában.  Így töb-
bek közt TOP-Plusz, Magyar falu pályázatokat és BM pályázato-
kat. Reményei szerint közel 700 millió forint pályázati pénzt
nyerhetnek el. 

A gyermek-és közétkeztetés térítési díjait nem emelhette meg
a képviselő-testület már  második éve. Jelenleg június 30-ig van
díjstop. Előzetes információk szerint némi pénzügyi kompenzá-
ció várható. A  helyi adók csak 2023. január 1-jétől emelhetők. 

A képviselő-testület egyhangúan megalkott a helyi önkor-
mányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II.21.) önk. rendeletét. A költségvetés  és az állami normatívák
főbb számait a mellékelt két táblázat tartalmazza. 

Telekalakítás
A Kollmax Kft. korábban födterületet vásárolt az önkor-

mányzattól ipari tevékenység céljára. A közművek kiépítése során
derült ki, hogy a térképi állapot eltér a valóstól. Ennek  rendezé-
se érdekében  az első lépés a telekalakítás megkezdéséhez a 013
hrsz önkormányzati földterületet a mezőgazdasági művelési ág
besorolás  megváltoztatásának kérelmezése a földhivatalnál. 

A képviselő-testület kérelmezi a 2 ha 7548 m2 területű ingat-
lannak ipari- kereskedelmi beruházás megvalósításához, a terület
más célú hasznosításának engedélyezését. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kérelem
benyújtásával.

Pályázat felújításra
Az egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális

fejlesztésére és felújítására lehet pályázni. 
Csörnyei László polgármester javaslata alapján a Fő u. 168. hsz.
alatti Egészségügyi Kiscentrum felújítására az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” ezen belül az
„Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekor-
vosi ellátást, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy
helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcélra pályázatot
nyújt be az önkormányzat, melyből az Egészségügyi Kiscentrum
épület tetőfelújítása valósul meg. 
A képviselő-testület az 1.602.001,-Ft pályázati önrészt a
költségvetéséből biztosítja.

Társulási ügyek
Tagjai vagyunk a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányza-

ti Társulásnak. A társulás döntéseihez az önkormányzat
jóváhagyása szükséges. Ez esetben Hosszúhetényt érintő dönté-
sek nem születtek, ezért a Társulás döntéseit  a képviselő-testület
- egyhangúlag elfogadta.

Pályázat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására 

Az önkormányzat minden évben igényli az állami támogatást
a víziközmű-szolgáltatásra. A pályázat célja azon települések
támogatása, ahol a közérdekű szolgáltatásra üzemeltetőként
kijelölt (DRV Zrt.) által végzett lakossági közműves ívó-

A helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támog. 75 756 641

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felada-
tok támogatása 11 277 291

Közvilágítás fenntartásának támogatása 21 081 219

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladada-
tok támogatása 3 305 800

Közutak fenntartásának támogatása 24 722 351

Egyéb kötelező önkormányzati feladat. 13 716 578

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támo-
gatása 821 454

Kiegészítő támogatás 

Összesen: 150 681 334

Települési önkormányzatok egyes köz-
nevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagóusok elismert létszáma 8 hónapra 59 310 300

Óvodapedagógusok  nevelő munkáját
közvetlenül segítők száma 8 hónapra 30 051 000

Óvodaműködtetési támogatás 4 hó 14 773 000

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagó-
gusok kiegészítő támogatása 2 160 000

Nemzetiségi pótlék 3 165 240

Összesen: 109 459 540

A települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása

Gyermekétkeztetés bértámogatása 20 683 740

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33 360 933

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkezésének támogatása 1 127 460

A települési önkormányzatok szociális fela-
datainak egyéb támogatása 33 855 091

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
támogatása 4 590 600

Összesen: 93 617 824

Nyilvánios könyvtári , közművelődési és
múzeumi feladatok támogatása 7 747 713

Összesen: 7 747 713

Állami normatíva összesen: 361 506 411

Normatív állami támogatások 2022. 
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vízellátás, szennyvízellátás és tisztítás
költségei a szolgáltatás lakossági felhasz-
nálásából származó árbevételt jelentősen
meghaladják. 

A képviselő-testület a 2022. évi lakos-
sági víz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatására pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. Megbízza a polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.

A Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása

Dr. Orbán László jegyző elmondja,
hogy a Kormányhivatal törvényességi
vizsgálat alá vette az önkormányzatok
szervezeti és működési szabályzatait. A
vizsgálat során a rendkívüli testületi ülés
összehívásának rendeleti szabályait tekin-
tették át. A megállapítás szerint egy formai

hiba miatt módosítani kell a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendeletet-
Kéri, hogy a képviselő-testület az előter-
jesztésben foglaltakat fogadja el, és a
módosító rendeletet alkossa meg.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen
szavazattal megalkott a működési szabály-
zatáról szóló 6/2014 (XI.28.) számú önk.
rendeletet módosító 2/2022 (II.21.) számú
önk. rendeletét.

BEVÉTELEK

Hosszúhetény
Községi 

Önkormányzat

Hosszúhetényi
Polgármesteri

Hivatal

Zengő Óvoda
Kindergarten

Zengő

Nemes János
Művelődési

Központ

Bevételek
összesen

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 410 267 389 410 267 389

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 0

Közhatalmi bevételek 82 970 000 82 970 000

Működési bevételek 21 758 941 1 001 508 39 400 166 2 347 202 64 506 817

Felhalmozási bevételek 2 272 000 2 272 000

Működési célú átvett pénz-
eszközök 2 000 000 2 000 000

Felhalmozási célú átvett pénz-
eszközök 2 575 000 2 575 000

Finanszírozási bevételek 88 167 713 72 726 753 188 457 315 27 657 534 377 009 315

Mindösszesen: 610 011 043 73 727 261 227 857 481 30 004 736 841 600 521

KIADÁSOK

Hosszúhetény
Községi

Önkormányzat

Hosszúhetényi
Polgármesteri

Hivatal

Zengő Óvoda
Kindergarten

Zengő

Nemes János
Művelődési

Központ

Kiadások 
összesen

Személyi juttatások 49 461 850 59 519 700 137 263 700 21 877 200 268 122 450

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 6 570 374 8 007 561 18 403 781 2 928 536 35 910 252

Dologi kiadások 92 950 000 6 200 000 71 050 000 5 199 000 175 399 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 000 6 500 000

Egyéb működési célú kiadások 66 376 422 66 376 422

Beruházások 1 140 000 1 140 000

Felújítások 67 415 000 67 415 000

Egyéb felhalmozási célú kiadá-
sok 16 000 000 16 000 000

Finanszírozás kiadásai 304 737 397 304 737 397

Mindösszesen 610 011 043 73 727 261 227 857 481 30 004 736 941 600 521
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A polgármester 2022. évi illetményének

és költségtérítésének megállapítása

Dr. Orbán László jegyző: Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) be-
kezdése 2022. január 1-jei hatállyal módo-
sult. Ennek értelmében a polgármesterek
illetménye emelkedett. Az Mötv. 71.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint a főállású
polgármester havonta az illetményének
15%- ában meghatározott összegű költség-
térítésre is jogosult. 
Az önkormányzatok kiadásainak mér-
séklése céljából a Kormány a 9/2022.(
I.14.) rendeletével támogatást állapított
meg a polgármester illetménye és költség-
térítése 2022. évi emelésének  ellentétele-
zése érdekében az 5.000 fő lakosságszám
alatti települések esetében.  Önkormányza-
tunkat 3.610.011 Ft támogatás illeti meg,
amely összeg teljes mértékben fedezi az
illetmény és költségtérítés emeléssel járó
többletköltséget. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1

tartózkodással dr. Csörnyei  László polgár-
mester illetményét Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló módosított 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés
d) pontja alapján 2022. január 1-jétől brut-
tó 780.000 Ft összegben állapítja meg.
Valamint a polgármester részére Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény
71.§ (6) bekezdése alapján 2022. január 1-
től  117.000 Ft összegű költségtérítést
állapít meg. 

A képvislő-testület elfogadta a  polgár-
mester törvény szerinti  2022. évi sza-
badságolási tervét is.

Iskolai körzethatárok 

Dr. Orbán László jegyző: A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény szerint a tankerületi központ feladat-
és hatásköre a felvételi körzethatárok meg-
határozása és közzététele. Az önkormány-
zatnak a véleményét testületi döntés for-
májában 2022.02.15-ig kell megküldenie a
Pécsi Tankerületi Központ felé.

A Képviselő-testület a tankerületi köz-
pont által megküldött kötelező felvételt
biztosító iskolai körzethatár – Hosszú-
hetény közigazgatási területe – terve-
zetével és kijelölésével egyetért. 

Földvásárlási kérelem

Csák Zsolt kérelmet nyújtott be a 2193
helyrajzi számú rét megnevezésű  928 m2

területi önkormányzati ingatlanra. A
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi- és
Környezetvédelmi bizottság az adásvételi
kérelmet megtárgyalta és támogatta. Az

eladási árra 150 Ft/m2 összeget javasolt. 
A bizottság további javaslata, hogy
amennyiben a földterület melletti ingatla-
nok többségének is Csák Zsolt a tulajdo-
nosa, akkor nem szükséges az eladandó
területből út kialakítása. Ellenkező esetben
viszont meg kell vizsgálni egy közút kia-
lakításának lehetőségét, illetve módját. A
bizottság helyszíni szemlét követően teszi
meg a konkrét javaslatát. Mindezekre való
tekintettel javasolja, hogy a képviselő-
testület napolja el a  napirendet.

A Nemes János Művelődési Központ 
2022. évi munkaterve

Az intézményi munkatervet és szolgál-
tatási tervet, legkésőbb  tárgyév  március
1-jéig kell elfogadnia  a fenntartónak. 
A képviselő-testület megtárgyalta –  4 igen
szavazattal 1 tartózkodással –  elfogadta a
Papp János intézményvezető által előter-
jesztett 2022 évi munkatervet és szolgáltá-
si tervet.

Bejelentések, egyebek

Dr. Csörnyei László polgármester: a
Klímatrióplussz Kft. 5 éves bérleti jogvi-
szonya a Hármashegy utca 17. hsz alatti
önkormányzati ingatlanra 2022. január 31-
ével lejárt. A bérleti jogviszony hatá-
rozatlan időre való módosítását javasolja.

Dr. Herbert Tamás képviselő: A Klíma-
trióplussz Kft. az elmúlt időszakban 13.8
millió Ft-ot részben lelakott, részben az
önkormányzat fizetett. A havi 60.000 Ft-os
bérleti díj túlságosan alacsony a mai nehéz
gazdasági helyzetben. Az épület lehet,
hogy belülről jól néz ki, de kívülről már
nem fest olyan szépen. A bérleti szerződést
határozott időre javasolja megkötni és a
havi bérleti díj összegét 150.000 Ft-ra
emeljék fel.
Véleménye szerint a bérleti díj összegét
évente szükséges felülvizsgálni. Az
iparűzési adó összege sem számottevő,
mivel a cég nem működik folyamatosan.  

Óbert Gábor alpolgármester: A  Hár-
mashegy utcába kitelepült cég nem sok
helyi munkavállalót alkalmaz. Az ő véle-
ménye is az, hogy  nem igazán váltotta be
a hozzá fűzött reményeket.  Egyetért a bér-
leti díj emelésével.

Dömös Károly képviselő kéri a polgár-
mester urat, hogy szervezzen meg egy
bejárást, amelyen megtekinthetik az
üzemet belülről is.
A képviselő-testület  – egyhangúan 5 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:        

A Klímatrióplussz Kft-vel új bérleti
szerződést köt a következők szerint:
A szerződést felek 2022. március 1-jétől
határozatlan időre kötik meg, felmondási
ideje 6 hónap. A   bérleti díj havi összege
150.000 Ft. Megbízza a polgármestert,

hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt,
egyúttal felhatalmazza az új szerződés
aláírására.

A Petőfi S. u. 1. hsz. alatti lakók 
kérelme

Dr. Orbán László jegyző tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Petőfi S. u. 1.
hsz. alatti önkormányzati bérlakás szom-
szédságában lakók egy részétől írásos
beadvány érkezett. Az aláírok, kérik a
képviselő-testületet, hogy a jelenlegi
bérlők Ignácz János és Ignácz Jánosné
helyett ne költöztessenek új bérlőket az
ingatlanba.
Ignácz Jánosné a lakossági beadványt
követően személyesen járt nála és szóban
jelezte, hogy a lakóingatlant meg-
vásárolná. Ezzel kapcsolatban az a
véleménye, hogy nevezett jelenlegi anyagi
helyzete alapján nincs realitása a kérelem-
nek. Mint a képviselő-testület előtt is
ismert az Iskola u. 92. hsz. alatti önkor-
mányzati bérlakás a helyi egyházközség
részére eladásra kerül. Ennek indoka az,
hogy az épület igen rossz műszaki állapot-
ban van, a tetőzete életveszélyessé vált. Az
egyházközség pályázatot nyert. Az elnyert
támogatás egy részét az ingatlan meg-
vásárlására fordíthatja, a fennmaradó
összegből pedig felújítja azt.  A bent lakó
Orsós Julianna és élettársa, valamint
nevezett fia költözne átmenetileg a Petőfi
S.u. 1. hsz. alá.  Ignácz Jánosné és volt
férje pedig a Hármashegy u. 1/B hsz. alat-
ti lakást kapja meg.  A bérleti szerződést
2022. március 1-től 2023. december 31-ig
kötik meg.  Az Iskola u. 92. hsz. alatti bér-
lakás másik lakója Orsós Mihály a Hár-
mashegy u. 1/D hsz. alatti bérlakásba köl-
tözik.
Az önkormányzat jelenlegi lakáskínálata
alapján a fentieknél jobb javaslatuk nincs.

Csörnyei  László polgármester az érin-
tettekkel többször is megpróbált tárgyalni.
Sajnos több alkalommal is megváltoztatták
az álláspontjukat. Így igen nehéz egyez-
ségre jutni. Az idő sürget, ezért most
döntést kell hozni. Kihangsúlyozza, hogy
átmeneti megoldásról van szó, a végleges
megoldásra is van elképzelés, de az még
egyeztetést kíván.

Óbert Gábor alpolgármester annyit
kíván megjegyezni, hogy Ignáczék eseté-
ben komfortcsökkenés áll be, amennyiben
a Hármashegy utcába költöznek.  Nem
tudja támogatni a javasolt megoldást.

Dr. Herbert Tamás képviselő: Az Isko-
la u. 92. hsz. alatti ingatlan műszaki álla-
pota igen rossz. Védett környezetben lévő
épületről van szó, ezért nem mindegy,
hogy milyen a külső megjelenése, állaga.
Mindenképpen fel kell újítani, de bent-
lakókkal együtt nem fog menni. A bérleti
szerződésbe biztosítékokat lehet beépíteni.



Amennyiben a bérlők viselkedése nem
megfelelő, úgy kiköltöztetik őket. A Fő u.
104. hsz. alatti ingatlan lakókörnyezetének
nem feleltek meg a bérlők. Orsós Julianna
mindent ki akar követelni az önkormány-
zattól. 

Pál Attila ügyvezető elmondja, hogy ő
megfordítaná a kérdést.  Orsós Julianna
valóban rászorult-e egy szociális önkor-
mányzati bérlakásra?  A roma-program
idején anyagi helyzete nem tette lehetővé
azt, hogy egy magántulajdonú bérlakásba
költözzön. Jelenleg neki és élettársának az
átlagnál magasabb összjövedelme van.
Szerinte a lakhatásukat saját erőből is
megoldhatnák. Már nem annyira rászorul-
tak, mint korábban voltak.

Papp János képviselő: Az önkormány-
zatot a roma-program köti-e még valami-
lyen formában? A Hármashegy utcai laká-
soknál kisebb komfortbővítésre lenne
szükség. Erre a lakók ígéretet is kaptak.

Dr. Csörnyei  László polgármester: A
roma - programot az illetékes minisztéri-
um lezárta. Az önkormányzat szakmai és
pénzügyi beszámolóját elfogadta.  Az ügy-
ben helyben topogás van, ami tarthatatlan.
Előre kell lépniük.

Pál Attila: A komfortbővítést tavasszal
elvégezhetik. A vizet kell minden ingatlan-
ba bevezetni és külön vízórát felszerelni.
A képviselő-testület  –  4 igen 1 nem sza-
vazattal – az alábbi határozatokat hozta:        
A Hosszúhetény, Petőfi S. u. 1. hsz. alatti
lakóingatlant határozott időre 2022. márci-
us 1 - 2023.december 31-ig bérbe adja
Orsós Juliannának. A bérleménybe neve-
zetten kívül élettársa Leopold Gábor és fia
Orsós Imre költözhet be. A képviselő-
testület megbízza a jegyzőt, hogy a
döntésről értesítse Orsós Juliannát. 

Ignácz Jánosné részére nem értékesíti
a Hosszúhetény, Petőfi S. u. 1. hsz. alatti
lakóházat. Nevezett részére a Hosszú-
hetény, Hármashegy u. 1/B hsz. alatti
önkormányzati lakóingatlant határozott
időre 2022. március 1-től  2023. december
31-ig bérbe adja. A képviselő-testület meg-
bízza a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse
Ignácz Jánosnét.

A Hármashegy u. 1/D hsz alatti önkor-
mányzati ingatlant határozott időre 2022.
március 1-től 2023. december 31-ig bérbe
adja Orsós Mihály részére.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt,
hogy a döntésről nevezettet értesítse.

ő 
Nimsz Zoltánné és társai támogatási

kérelme

Dr. Csörnyei László: Az idei évben is
megrendezésre kerül az ún. Trophy-túra
Nimsz Zoltán emlékére. A szervezők
Nimsz Zoltánné, Nimsz Gergő és ifj. Nimsz
Zoltán. A rendezvényt a korábbi években
is támogatta a képviselő-testület. A nagy-

számú résztvevő a település jó hírét fogja
vinni az egész országban, a helyi szállása-
dók is profitálnak a rendezvényből.
Javasolja, hogy 100.000 Ft-tal támogassák
a szervezőket.
A képviselők egyhangúlag  5 igen  szava-
zattal támogatták a kérelmet.

Tavasz –presszó névváltoztatási ügye

Dr. Csörnyei  László: A Tavasz-pres-
szó üzemeltetője Szabó Károlyné e-mailes
kérelmével kapcsolatban az a véleménye,
hogy a névváltoztatásnak nincs jogi akadá-
lya. Hetény vezér személyét illetően
tudomása szerint nincs teljes bizonyság,
mivel egy régi monda vagy szájhagyo-
mány őrzi az emlékét. Ettől függetlenül
egyetérthet a képviselő-testület Szabó
Károlyné kérelmével, illetve elkép-
zelésével.

Dr. Herbert Tamás elviekben egyetért
a kérelemmel, bár véleménye szerint nem
szerencsés „tovább görgetni” a legendát,
mivel Hetény-vezér léte megkérdőjelez-
hető. Fel kell hívni a figyelmét kérelme-
zőnek, hogy nagy valószínűség szerint egy
nem létező személyről van szó.
A képviselők 4 igen szavazattal 1 tartóz-
kodással tudomásul veszik, hogy a
Tavasz-vendégőt a felújítási munkák befe-
jezését követően Szabó Károlyné  Hetény
-vezér vendéglő néven működteti.

Szabó Károlyné közterület használati
engedély kérelme

Dr. Csörnyei  László: Az e-mailen
érkezett kérelemmel kapcsolatban véle-
ménye szerint hozzájárulhat a képviselő-
testület a vendéglővel szemközti par-
kosított terület megnövelt területű hasz-
nálatához.

Dr. Herbert Tamás: A kisterasz
területének bővítését abban az esetben
támogatja, amennyiben esztétikus burkola-
tot kap, például térkövet.  A jelenlegi szür-
ke betonozás nem túlságosan szép.  

Papp János: A kérelem kapcsán
elmondja, hogy áttekintette a Tavasz
vendéglő üzemeltetésére kötött szerződést.
A vállalkozó tájékoztatási kötelezett-
ségéről túlságosan sok rendelkezést nem
talált. 
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen
szavazattal hozzájárul, hogy a Tavasz
vendéglővel szemközti közparkban lévő
kis terasz területét 12 m2-el megnövelje.
Felhívja nevezettet arra, hogy  a kis terasz
teljes  területét burkolja le környezetbe illő
térkővel vagy fagyálló  burkolólappal. 

Kultúrház felújítás folytatása

Dr. Csörnyei László: A 116/2021
(XI.30.) képviselő-testületi határozattal a

testület pályázatot nyújtott be a Kultúrház
közösségi tér vizesblokk kialakítására. A
pályázatban a projekt költségének változá-
sa miatt szükséges a testületnek egy új
határozatot hoznia: 
A projekt teljes költsége bruttó 3.761.538,-
Ft, a megvalósításhoz vállalt önerő
564.231,-Ft. A szükséges önerőt a kép-
viselő-testület a tárgyévi költségvetéséből
biztosítja. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert a pályázat benyújtására.

Újra a településképről

Dömös Károly képviselő: A települé-
sen a lakosság körében még mindig nem
ismertek a Helyi Építési Szabályzat, vala-
mint a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet előírásai. A Moro-
lo és az Ormándi utcában tudomása van
arról, hogy két ingatlantulajdonos a
településképvédelmi rendelet előírásainak
nem megfelelő formátumú kerítést akar
létesíteni. Véleménye szerint ismételten
szórólapokkal szükséges a lakosságot tájé-
koztatni a szabályokról.

Dr.Orbán László jegyző elmondja,
hogy az idei évben ismét szórólapot fog
szerkeszteni, amelyen közérdekű informá-
ciók lesznek. Sajnos az állampolgárok egy
része igen távol áll az önkéntes jog
követéstől. A helyi szabályokat nem tartják
be. Ez esetben csak a  szankció jöhet
számításba, a kellő nevelőhatás elérése
érdekében. 

Borsi-Lakatos László kisújbányai
lakos a településrész többi lakóját is képvi-
selve elmondja, hogy a vízhiány egyre
katasztrofálisabb helyzetet idéz elő.  Infor-
mációi szerint az elmúlt évben benyújtott
szennyvíz pályázatuk nem nyert, mivel
nem tudta minden ingatlan-tulajdonos iga-
zolni azt, hogy honnan nyeri az ivóvizet.
A pályázatot olyan alföldi településekre
írták ahol van ivóvíz, csak a csatorna
hiányzik. Az érintett ingatlantulajdonosok
60%-a nem tudja igazolni azt, hogy honnan
nyeri az ivóvizet.  

Pál Attila: Az eredményes pályázat 55
résztvevőnél kezdődött. Akkor ingatla-
nonként 200 ezer forint önrészt kellett biz-
tosítani. Amennyiben ennél kevesebb a
jelentkező, úgy a költségek akár 5-600
ezer forintra is felemelkedhetnek. Ekkora
összeget pedig már nagyon kevesen tud-
nak vállalni. Jelenleg a Hársas utcában van
vezetékes víz, de ott sem mindenki kérte a
szennyvíztisztító megépítését. 

Dr. Csörnyei  László: Lesarkítva a kér-
dést, az eredményes pályázathoz a
víznyerőhely engedélyezett kút vagy víz-
vezeték megléte szükséges.  Amennyiben
kút nincs, nincs pályázat.
Kisújbányán a helyzet változó a kutak
meglétét illetően. Van olyan ingatlan, ame-
lyen még van működő kút, van olyan is
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ahol több,  mint 100  méter mélyről hozzák
fel a vizet, és akadnak olyan ingatlanok is
amelyeken már több  éve kiapadt a kút. A
pályázatkiíró nem fogadta el víznyerő
helynek az esővíz tározót vagy éppen a
tűzi víztárolót. 

Borsi Lakatos László: Sajnos a legtöbb
lakónak az ivóvizet tengelyen kell kiszállí-
tani. A kiszállítás alkalmanként 25-30.000
Ft-ba kerül. A szennyvíz elszállíttatása
még ennél is több 35-40.000 Ft. Ez bizony
„horror ár”. Másodlagos hasznosítás is
szóba jöhet, az ún. „szürke víz” locsolásra
is használható. Véleménye szerint azokra a
településekre is gondolni kellene ahol nincs
megfelelő mennyiségű és minőségű víz. 
A 700 milliós fejlesztési keret miként érin-
ti Kisújbányát? 
A közelmúltban végrehajtott gallyazás
nem sikerült tökéletesen, több helyen is
ottmaradt a levágott ág, gally.

Dr. Csörnyei  László tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Kisújbányán a  TOP
Plusz pályázati keretből épülhet meg a

településrész behajtó útja.  Az eddigi
tapasztalatok szerint éves szinten két köz-
munkásnak tudnának folyamatos munkát
adni Kisújbányán. A jelenlegi kisebb köz-
foglalkoztatotti létszám miatt ezt nem tud-
ják biztosítani. 

Leier József hosszúhetényi lakos: Az
utóbbi hetekben a köztéri fák gallyazását
végezték a településüzemeltetési kft. dol-
gozói. Jelenleg nem folyik a munka. Mi az
oka?

Pál Attila: A gallyazási munkák ideig-
lenesen lettek felfüggesztve, mivel nem
állt rendelkezésre a megfelelő műszaki
eszköz. Kisújbányán is gallyaznak a
közeljövőben. Amint ott befejezik a
munkát, Hosszúhetényben folytatják. Min-
daddig türelmet kér. 

A helyi szavazatszámláló bizottságok
tagjainak és póttagjainak

megválasztása

A  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország

helyi önkormányzatáról szóló törvény 46
46. §. (2) b) alapján zárt ülés keretében kell
a helyi szavazatszámláló bizottságok tag-
jait és póttagjait megválasztani.

Dr. Orbán László jegyző, választási
irodavezető ismertette a tagok és póttagok
névsorát, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott:
Baranyai Éva, Csősz Beáta, Dallos Vero-
nika, Elter Endréné, Fuchs Ferencné,
Gradwohl György Ferencné, Kisteleki
Andrea, Krop Krisztina Rozália, 
Poór Gabriella, Réfiné Hegyi Katalin,
Réthy Zsuzsanna, Szikszainé Lakatos
Éva, Tiber Mihály, Takácsné Hegedüs
Erika, Wágner Mónika Ilona, Bíró Gabri-
ella, Czesznakné Fodor Mária, Elter
Ferencné, Gajdócsi Edit, Gajdócsiné
Varga Ildikó, Hegyiné Király Krisztina,
Kovács Gabriella, Kovács Hajnalka, Mede
Ildikó, Miszlang  Lajosné, Nagy Káz-
mérné, Nagy Sándorné, Szabó Viktória,
Szőke Molnár Mária, Vass Lívia.

Dr. Orbán László jegyző

PÁLYÁZAT - PÁLYÁZAT- PÁLYÁZAT
A 2022-es évben 

benyújtott pályázatok

A Magyar Falu Program keretében
benyújtott pályázatok:
Az idén is benyújtottuk azokat a
fejlesztési és beszerzési pályázatokat,
melyekről már évekkel ezelőtt döntött a
testület.

Eszközbeszerzés: 
– egy ágaprító, valamint egy hom-
lokrakodó beszerzése
– falubusz beszerzése
– egy db 16 x 8m alapterületű sátor be-
szerzése a rendezvények kiszolgálására

Felújítások: 
– temető parkoló felújítása – meglévő
tervek szerint
– járda felújítása – Mázsaháztól a
Máltető utca felső bejáratáig – meglévő
tervek szerint
– játszótér létesítése a strand fölötti
területen a létesülő sportpark mellett

Útfelújítások:
– Óvoda hátsó bejáratáig vezető út, a  

szociális szövetkezeti kisbolt mellett
– középső bolt mögötti útszakasz és a 

Penics köz déli ága
– Verseny utca déli vége

Épületek:
– Német Ház - a pajta felújítása és átala-

kítása – meglévő tervek szerint
– Nyugdíjas ház tetejének hátsó szárny 

felújítása – ez civil MFP keretében
BM pályázat:

– Egészségügyi centrum tetőfelújítása

Megnyert pályázatok 
(idei évben megvalósítandó)

Utak fenntartása:
BM-es pályázat:

Széchenyi utca, Szent Borbála utca
17 447 661 Ft

Zártkerti utakra kiírt pályázat:
Tóth -út 14 788 238 Ft

Magyar Falu pályázat:
Petőfi utca 29 030 880 Ft
Vis-maior önerő           8 861 000 Ft 
Felelős állattartás elősegítése

1 450 493 Ft 
TOP 213-19/BA-2021:

Csapadékvíz elvezetés a Csókakő ut-
cában, a Zrínyi utcában és patakmeder 

99 991 111 Ft 
Összesen: 170 118 890 Ft

TOP+ programban 
benyújtott pályázatok:

– Kossuth utca felújítása
– Kisújbánya bevezető útszakasz felújí-

tása
– Mozi épületének teljes felújítása
– Fő u. 143. sz. alatti energetikai 

felújítása
– Bölcsőde épület (Fő utca 5.) energe-

tikai felújítása

LEADER pályázatok:
– sebességmérő-, és kijelző telepítése a

Petőfi utcában
– Kultúrház mozgáskorlátozott WC 

kialakítása
Helyreállítási és Ellenállóképességi

Eszköz (RRF) pályázat:
– Új bölcsőde építése

Egyéb pályázatok:
Nemzeti Kulturális Alap pályázat 
– Üveges Hétvége programjára

Hungarikum pályázat 
– Bánáti Bazsarózsa Fesztivál ren-
dezése

Bringapark bővítése

A TOP+ program egy nagyon hirte-
len, váratlanul meghirdetett pályázati
programegyüttes, amelyet nagyon rövid
határidőkkel írtak ki. Mivel az Önkor-
mányzat minden, számára elérhető pályá-
zaton részt kívánt venni, igen megfeszített
munkával tudtuk az előkészítéseket
megtenni. Mind a Magyar Falu, mind
pedig a TOP+ program azonos időben
került kiírásra, ezért az első negyedévben
a településünk üzemeltetése mellett
párhuzamosan pályázatírói műhely is
működött irodánkban.

A Magyar Falu Program pályázatait
teljes egészében a Település-üzemeltetés
készítette el, a TOP+ program pályá-
zatainak előkészítésében, a pályázati
dokumentáció teljeskörű összerakásában
működtünk közre külsős pályázat író
cégekkel.             Pál Attila ügyvezető
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Hulladékszállítás 

Az idei évre vonatkozó hulladékszál-
lítási ütemtervet a szolgáltató minden ház-
tartásba eljuttatta. A tavalyi szállítási
napok nem változtak.  A szelektív hulladék
elszállítása minden hónap harmadik, hétfői
napján  történik. 
A zöldjárat 2022. április 13-án (szerdán)
indul kéthetes gyakorisággal. A nyári
hónapokban csak egy alkalommal lesz
szállítás. Június 22-én, július 20-án és
augusztus 17-én. Az utolsó ez évben
november 23-án  lesz.

Az őszi lomtalanítás időpontja eltér a
korábban megszokottól.  Október 10-11-én
(hétfő-kedd)  kerül sor a szállításra.  

Kérünk mindenkit, hogy a közterületre
csak a szállítás előtti napon rakják ki a
lomot! A közszolgáltatással kapcsolatos
problémájukkal, panaszukkal továbbra is
keressenek!

Kerti hulladék égetés

A levegőminőség védelme, illetve kör-
nyezetünk egészségesebbé tétele érdeké-
ben központi szigorítások bevezetésére
került volna sor már az elmúlt év  január
elsejétől. A szigorítás lényege, hogy bel-
területen és zártkertben egész évben tilos a
kerti hulladék égetése. A korona vírus
járvány miatt azonban továbbra sem  lépett
hatályba a törvénymódosítás. Ebből
kifolyólag 2022-ben még hatályban van a
helyi önkormányzati rendeletünk, amely a
felsőbb jogszabályoktól eltérő módon
határozza meg az égetési  szabályokat.
Eszerint március 1-április 30-ig és októ-
ber 1-november 30-ig a nyesedék hétfőn és
pénteken 10.00-17.00 óráig, szombaton
10.00-15.00 óráig égethető.  A háztartási és
veszélyes hulladék égetése tilos! Ugyan-
csak tilos az átázott, rothadó falevél nyílt-
téri égetése. Ez a tilalom fokozottan
érvényes a diófalevélre. A jelenlegi veszé-
lyhelyzet elmúltával a törvénymódosítás
hatályba fog lépni. Esetünkben mindez azt
jelenti, hogy a helyi rendeletünket haladék-
talanul hatályon kívül kell helyezni, ami
természetesen az eltérő szabályozás meg-
szűnésével jár. 

Közterület-használat

A közterület-használatot illetően saj-
nos  sokan továbbra is az utcákon tárolják
a gépjárműveiket, amivel akadályozzák a
forgalmat, rongálják a padkát.  Egyesek
még a gondozott zöldterületeket sem kímé-
lik. A jelenleg hatályos szabálysértési
törvény ugyan nem ismeri a „park-
rongálás” tényállását, de ettől függetlenül
van lehetőség büntetés kiszabására.
Ugyancsak figyelmeztetést kapnak az

utcán parkoló személy-és tehergépjár-
művek tulajdonosai is. 
Bízom benne, hogy a felhívást kellő intel-
ligenciával fogják kezelni az érintettek és
felhagynak a jogsértő magatartással. 

A  köztéri fák kivágása továbbra  is
jegyzői engedélyhez kötött. Elkészült a
település zöldinfrastruktúra fejlesztési
terve. A terv lényege az, hogy a jövőben
utcánként határozzuk meg az ültethető fák
fajtáját, amivel az utcakép egységesebbé
tehető.  Aki tehát az ingatlana előtti fát ki
szeretné vágni, készüljön fel arra, hogy az
engedélyező határozatban a  fák pótlását is
előírom a zöldinfrastruktúra fejlesztési terv
szerint. 

A közterületeken építő, és tüzelő-
anyagot, építési munka során használt
állványzatot csak jegyzői engedéllyel lehet
tárolni. Két hétnél rövidebb idejű tárolás
esetén nem kell engedélyt kérni. A
közterülethasználati díj összege: 1.000
Ft/m2/hó. 

Itt hívom fel  mindenki figyelmét arra,
hogy az ingatlanok előtti közterületek
tisztán tartása, a kiépített vízelvezető árkok
folyamatos hordaléktól való megtisztítása
az ingatlan-tulajdonosok kötelezettsége.
Télen pedig mindenki köteles a háza előtti
járdaszakaszt tisztán tartani, szükség
esetén a síkosságmentesítést is elvégezni.  

Helyi zajvédelmi szabályok

A lakosság egy része még mindig  nem
tartja be a zajvédelmi szabályokat.  Egye-
sek a vasár-és ünnepnapokra érvényes
általános tilalmat is   figyelmen kívül
hagyják, mások pedig az esti órákban
kezdik el  zajjal járó tevékenységüket.
Jogsértő magatartásukkal sok embernek
okoznak igen kellemetlen perceket. 
A helyi szabályok a következők: Zajjal
járó építési, szerelési munkákat tárgyév
április 1-október 15-ig terjedő időszakban
6.00-20.00 óráig, szombati napokon 7.00-
20.00 óráig lehet folyatni.  A megjelölt
időszakon kívül általános szabályként
7.00-19.00 óráig. 
Kerti munkákat ( fűnyírás, favágás és
faaprítás, gépi kaszálás tárgyév április 1-
október 15-ig 6.00-20.00 óráig, szombaton
7.00-20.00 óráig lehet végezni. 
A gyümölcsösökben, zártkertekben és a
szántóföldeken a betakarítási munkák,
valamint a növényvédelmi tevékenység
időkorlátozás nélkül végezhető. 

Együttműködés az önkormányzattal

A települési (belterületi-külterületi)
utak folyamatos felújítását az önkor-
mányzat saját erőből nehezen tudja
elvégezni. A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény lehetőséget ad arra,
hogy a közút használatában érdekelt jogi

személyek ( esetünkben az önkormányzat),
valamint az útépítéssel érintett magán-
személyek együtt működjenek. Az ingat-
lanonként fizetendő útépítési hozzájárulás
összege továbbra is 50.000 Ft. Az út
építésben együttműködő ingatlan-tulaj-
donosok a projekt megvalósulását követő –
20 évre mentesülnek mindenféle útépí-
téshez kapcsolódó költség megfizetése
alól. Idén korlátozott mértékben, de tovább-
ra is lehetőség nyílik arra, hogy az ingatlan
tulajdonos a háza előtti járdát az önkor-
mányzat által biztosított építőanyag-ból –
egyeztetve az önkormányzat illetékesével–
saját kezűleg megépítse. Az igényeket a
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
ügyvezetőjéneke kell jelezni a
06/30/4476576-os telefonszámon.

A helyi adózás rendje

A helyi adózással kapcsolatban az
elmúlt időszakban több változás is történt,
de a „klasszikus helyi adók” megfizeté-
sére, valamint a fizetési könnyítésekre
vonatkozó szabályok alapvetően nem vál-
toztak. Az építményadó, telekadó, vala-
mint az idegenforgalmi adó egyelőre még
helyi adóként funkciónál. 

A gépjárműadó teljes  egészében a
központi költségvetést illeti.
A kiküldött fizetési  értesítők alapján
kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint
az adókat szíveskedjenek határidőre meg-
fizetni! Továbbra is lehetőség van a fizetési
könnyítés (részletfizetés, fizetési halasz-
tás) igénybevételére. A kérésünk, hogy
akinek az adó megfizetése  nehézséget
okoz, ne késlekedjen hanem éljen a
felkínált könnyítési lehetőségek valame-
lyikével. 

Az adózással kapcsolatban van egy
másik, évek óta visszatérő probléma.
Adóhatóságunk ritkán értesül arról, hogy
valaki ingatlant vett vagy éppen eladott.  A
változás bejelentés elsősorban az új tulaj-
donos kötelezettsége, de ettől függetlenül
kérjük a volt tulajdonost, hogy jelezze
felénk a tulajdonviszonyokban  bekövet-
kezett változásokat! Kérjük az örökösöket
is, hogy forduljanak adóhatóságunkhoz, ha
településünkön örököltek egy-egy lakóin-
gatlant, vagy földingatlant!

Ásott és fúrt kutak bejelentése

A saját ingatlanon a korábbi években
létesített ásott és fúrt kutak bejelentésének
határideje  módosult. Jelenleg a kutak beje-
lentésének végső határideje 2023. decem-
ber 31.  A bejelentés 2020. szeptemberétől
illetékmentes. 

Kérek mindenkit, hogy a bejelentő-
lapot (formanyomtatványt) lehetőség
szerint pontosan és minél több adattal tölt-
sék ki. A nyomtatványon kerüljön feltün-
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tetésre a kút létesítésének ideje is.
Előfordulhat, hogy a kút igen régen került
kialakításra. Ez esetben elegendő egy
hozzávetőleges időpont  megjelölése.  

Felhívom az érintettek figyelmét arra,
hogy  határidőn túli adatszolgáltatás ( beje-
lentés) vízgazdálkodási bírság kiszabását
vonja maga után. 

A településképi követelmények 

A rendeletünk 2020. szeptemberében
lépett hatályba.  Elsődleges célja  a lakóin-
gatlanok és egyéb építmények külső (utca-
fronti) megjelenésének szabályozása.
A rendelet megtalálható az önkormányzat
honlapján.  Terjedelmi korlátok miatt csak
a legfontosabb szabályokat emelem ki. 
– A településképi szempontból meg-
határozó területek: falusias lakóterület,
Kisújbánya és Püspökszentlászló falusias
lakóterület, településközponti terület, gaz-
dasági terület, különleges terület, ter-
mészet és tájvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület.
– A helyi védelem feladata a helyi
építészeti örökség védelmet igénylő
értékeinek feltárása, számbavétele, védetté
nyilvánítása, dokumentálása és a védelem
alatt álló helyi építészeti örökség
fenntartásának  elősegítése, károsodásának
megelőzése. 
– A helyi védetté nyilvánítást  és a helyi
védelem megszüntetését a képviselő-
testület önkormányzati  rendelettel rendeli
el. 
– A helyi védetté nyilvánítást vagy a
helyi védelem megszüntetését bármely ter-
mészetes vagy jogi személy kezdemé-
nyezheti. Helyi egyedi védett értéket érintő
építési tevékenység során az eredeti vagy a
védett érték által meghatározott karak-
terekhez illeszkedő anyagok és színek
használhatók.  Helyi védett épület csak úgy
bővíthető, hogy az épület jellege, arányai
utcaképi szerepe ne változzon, a védett
érték ne sérüljön. Épületdísz, károsítása,
eltakarása tilos, cégtáblákat, cégéreket,
üzletfeliratokat, napvédőket, redőnyöket
úgy kell elhelyezni, az építészeti értékhez
hozzájáruló elemet ne károsítson, ne takar-
jon el.
– Helyi egyedi védelem alatt álló
épületek tetőfelületén- a csapadékvíz
elvezető rendszert is beleértve- az
eredetivel egyező anyaghasználat és
szerkezeti megoldás alkalmazható.
– Helyi védelem alatt álló építmény,
valamint helyi védett területen álló épület
közterületről látható tetőfelületén nem
helyezhető el: antenna, klíma berendezés, 
reklámhordozó, háttérvilágítással ellátott
információs berendezés
– Helyi védelem alatt álló épület,
valamint helyi védett területen álló épület
közterületről látható homlokzatán nem
helyezhető el:
a.) reklámhordozó, reklámhordozót tartó
berendezés, cégtábla, üzletfelirat

b.) napelem, napkollektor
c.) új parapet-konvektor, klímaberen-
dezés, valamint egyéb gépészeti beren-
dezés kültéri egysége.
d.) háttérvilágítással ellátott információs
berendezés.
e.) reklámmegjelenítést tartalmazó árnyé-
koló szerkezet.
f.) kirakatdekoráció.

A helyi védelemhez kapcsolódó tulaj-
donosi kötelezettségek

A helyi védelem alatt álló építészeti
örökséget a tulajdonos köteles jó karban
tartani, állapotát megóvni, a használat nem
veszélyeztetheti az adott építészeti örökség
fennmaradását.

A helyi védelem alatt álló építmény
egésze nem bontható.  Helyi védelem alatt
álló építmény részlegesen csak akkor bont-
ható ha a bontani kívánt építményrész az
értékvédelmi dokumentáció szerint védett
értéket nem hordoz és a beavatkozás a
helyi védelem alatt álló építmény
használata érdekében, a védelem alá
helyezését megalapozó építészeti értékek
sérelme nélkül megvalósítható.

A helyi védett értékek megóvásának
önkormányzati támogatása

A helyi védelem alatt álló ingatlanok
és egyéb védett értékek  (utcafronti kerítés)
tulajdonosának a szokásos karbantartási
feladatokon túlmutató, a  védettséggel
összefüggésben szükségessé váló, a tulaj-
donost terhelő munkálatok finanszí-
rozásához az önkormányzat évente
meghatározott keretösszeg erejéig támo-
gatást adhat. A támogatás összegét az éves
önkormányzati költségvetés tartalmazza. A
támogatás felhasználására pályázatot kell
kiírni. A támogatás mértéke nem lehet
több, mint a bekerülési összeg maximum
50%-a, de esetenként legfeljebb 500.000
Ft, amely bruttó összegként tartalmazza az
ÁFÁ-t.

A pályázatokat az önkormányzati ren-
delet 10. számú melléklete szerinti kérelem
mintán kell benyújtani.  

A támogatásban csak az a pályázó
részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz
támogatáson felüli önrésszel rendelkezik.
A támogatást szerződés alapján folyósítja
az önkormányzat.

A pályázat benyújtásának időpontja
előtt megkezdett építési vagy előkészítési
munkákhoz támogatás nem nyújtható.
Tervezésre vagy értékvizsgálati munka-
részek elkészítésére nem lehet támogatást
igényelni. 

Helyrehozatali kötelezettség

A polgármester a településkép javítása
érdekében helyrehozatali kötelezettséget
írhat elő a helyi védelem alatt álló épít-
ményekre, valamint helyi területi védelem

alatt álló építményekre, zöldfelületekre. 
- Helyrehozatali kötelezettség különö-
sen az alábbi esetekben írható elő.
a.) a jó karbantartás hiánya miatt az épít-
mény vagy részleteinek megjelenése  a
településképet rontja.
b.) Az építési tevékenység befejezetlen
vagy szakszerűtlen.
c.) az építmény környezete zavaróan ren-
dezetlen.
d.) a jogszabály szerinti zöldfelület
kialakítása hiányos vagy nem történt meg.
e.) olyan berendezést helyeztek el a védett
épületen, kerítéses vagy a kertben, amely
nincs összhangban a településképi
követelményekkel. 
f.) A polgármester döntésében foglaltak
szerint legkésőbb egy éven belül meg kell
kezdeni a helyrehozatalt, és  legkésőbb két
éven belül végre kell hajtani.
g.) Helyrehozatali kötelezettség telje-
sülése érdekében az önkormányzat legfel-
jebb bruttó 500.000 Ft támogatást biz-
tosíthat a kötelezett részére.

Reklámhordozók köztéri elhelyezése

Hosszúhetény község közterületein
reklámhordozó berendezés horganyzott és
szinterezett acélból vagy szinterezett
alumíniumból, plexi vagy biztonsági üveg
alkalmazásával helyezhető el.

Közterületen csak azonos típusú,
legfeljebb 2 m2 oldalfelületű információ
vagy egyéb célú berendezés helyezhető el,
egymástól legalább 300 méter távolságra. 

Településképi kötelezés

A polgármester a településképi ren-
delkezések megsértése esetén kötelezési
eljárást folytat le. A településképi bejelen-
tési kötelezettség elmulasztása, a
településképi bejelentési eljárás során
meghozott döntésben foglaltak megsze-
gése esetén van helye a kötelezési eljárás-
nak.

A kötelezési eljárásban településkép
védelmi bírság kiszabásának van helye!
A bírság összege a településképi bejelen-
tési kötelezettség elmulasztása esetén
magánszemélyeknél 50.000 Ft, míg jogi
személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknél 100.000 Ft. 

A településképi bejelentési eljárásban
meghozott döntésben foglaltak megsze-
gése esetén magánszemélyek terhére
kiróható bírság összege 100.000 - 200.000
Ft. Megtiltás ellenére végzett tevékenység
esetében pedig 200.000 Ft.
Jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek 100.000 -
1.000.000 Ft összegű bírsággal sújthatók. 

Hosszúhetény, 2022. március 10. 

Dr. Orbán László jegyző 
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(Folytatás a címlapról)
A fúvós zenekar közreműködésével a

jelenlévők elénekelték a Himnuszt majd a
Daloskör új vezetőjükkel Somogyi
Bernadettel 48-as dalcsokrot adott elő,
majd Barbalics Beáta tanárnő tanítványai
látványos szép műsorral lepték meg az
ünneplő közönséget. 

Az iskolások zenés összeállítását
követően dr. Lendvai Endre professzor a
Pécsi Tudományegyetem professzor eme-
ritusa, településünk lakója mondta el
ünnepi beszédét.

“E napnál jobban semmi sem fejezi ki a
magyarság összetartozását és március 15
emblémája a háromszínű kokárda, melyet
a francia forradalom példájára a márciusi
ifjak viseltek” – kezdte beszédét, majd
felelevenítette a 174 éve történt esemé-
nyeket, annak reformkori előzményeit és
felidézte a kor legismertebb személyi-
ségeit. Párhuzamot vont Széchenyi István
és annak XXI. századi követője, Demján
Sándor üzletember között, aki megalapí-
totta a Prima Primissima díjat, hogy pél-
daképeket állítson a nemzet elé.
Megemlékezett a szabadságharc hős tábor-
nokairóli és majd egykorú forrásból idézve
a hetényi nemzetőrökről:

“Baranyában nem volt még egy tele-
pülés, amelyik olyan lelkesedéssel vette
volna ki részét a forradalmi eseményekből,
mint Hosszúhetény. A forradalom hírére
azonnal megalakult a hetényi nemzetőrség.
Nem tudjuk, hogy Hetényben hányan jelent-
keztek, de azt tudjuk, hogy a fegyverletétel
után hányan érkeztek haza. Ha a csatában
elesetteket nem is, de a hazatérőket név
szerint ismerjük: Botz Máté, Botz József,
Dallos János, Dallos József, Molnár József,
Radó József, Rózsa Miklós, Pál János,
Török István és Varga György. Kisújbá-

nyára öt magyar honvéd érkezett vissza a
fegyverletétel után: Ebert János, Fuksz
József, Girschik Fülöp, Kungl József és
Mayer János.”

Ünnepi beszéde végén  javaslatot tett
arra, hogy a 48-as hetényi és kisújbányai
honvédek nevét emléktábla  is hirdesse!

Az ünnep jó alkalom arra, hogy ne
csak történelmi nagyjaink előtt tiszteleg-
jünk, hanem megemlékezzünk a köztünk
élő, a mindennapok csatáját vívó  ember-
társainkról is. A helyi elismerésekkel az ő
munkájukat köszöni meg a falu közössége. 

A helyi elismerések átadása előtt Poór
Gabriella műsorközlő a falu nevében gra-
tulált dr. Herbert Tamásnak az ünnep al-
kalmából kapott állami kitüntetéséhez (ld.
a 10. oldalon)

Ezután dr. Csörnyei László polgár-
mester és Óbert Gábor alpolgármester adta
át az elismeréseket:

Településért Kitüntető Díjat adomá-
nyozott a képviselő-testület falugondnoki
munkakörében végzett lelkiismeretes

munkájáért, a Német Klubban, Idősek
Klubjában és a helyi sport és művészeti
életben nyújtott önzetlen segítségéért
Czentner György részére.

Ugyancsak Településért Kitüntető Dí-
jat vehetett át Papp Tibor a helyi bányász
hagyományok őrzéséért, annak tovább
viteléért, bányász rendezvények szervezé-
sében nyújtott önzetlen segítségéért,
valamint Schätl Antalné a környezeti
nevelés és fenntarthatóság terén végzett
több éves áldozatos munkájáért, hasz-
nosanyag gyűjtési akciók szervezéséért és
népszerűsítéséért.

Polgármesteri Díjban részesült
Szászfai Csaba, aki a településen folytatott
több évtizedes kitartó és eredményes kézi-
labda sport tevékenységéért és az után-
pótlás nevelésben végzett lelkiismeretes
munkájáért kapta az elismerést.

A Gondos Gazda - Takaros Porta
elnevezésű környezetszépítő verseny ered-
ményhirdetése is hagyományosan az ün-
nepség keretében történt.
Első helyezett lett Barbalics Beáta Szent
Borbála u. 18. sz alatti lakos. Második 
Füsz Tibor Hegyelő u.15., harmadik pedig
Szilágyi Róbertné Fő u. 20.

A Nemes János Művelődési Központ
diákok számára kiírt pályázatának díjazott-
jai is az ünnepségen vették át a jutalmat. 
A MajdHetényben jártam elnevezésű
kiírásban olyan élménybeszámolókat kel-
lett írniuk a diákoknak, amely bemutatja
településünket  20 év múlva. 

Díjazottak: Bartal Jeromos, Hervai Miksa,
Märcz Borbála és Szilágyi Boróka.

A díjátadások után az önkormányza-
tok, intézmények és a helyi civil szer-
vezetek képviselői koszorúkat helyeztek el
a hősök emlékművénél.

A ünnepség a Szózat együtt éneklésé-
vel zárult, a megemlékezés helyi szokás
szerint ünnepi szentmisével folytatódott. 

P. J.
Fotó: Gulyás Tamás

Ez a nap az összetartozás szimbóluma
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XVIII. Zengő-csata emléktúra
Idén a  hosszúhetényi Szent Miklós

templomban az élő és meghalt Zengő-
védőkért felajánlott szentmise után közö-
sen vonultunk a Hegyre, ahol rövid
megemlékezést követően az esőbeállónál
közös ebéden elevenítettük fel az akkori
eseményeket. 

A Zengő élővilágának, és természeti
szépségének megóvásáért indított mozga-
lom olyan értékekért küzdött önzetlenül,
kitartóan, tisztán, széleskörű összefogás
formájában, amely az elkövetkező nemze-
dékek számára is példamutató lehet.

Ezért fontos a megemlékezések általi
megismertetése. Mai, folyamatosan érték-
válságot provokáló korunkban a termé-
szettel való találkozás az egyik legerősebb
visszatérítő erő a normalitáshoz, ezért
egyebek mellett igen jelentős – az önmagát
megóvni nem tudó – természet védelme.
Évről-évre megemlékezünk – az egyéb-

ként több mint három évig tartó – Zengő-
védelem egyik kiemelkedő eseményéről a
2004. február 13-án zajlott úgy-nevezett
Zengő-csatáról, ahol civilek a termé-
szetvédő szervezetekkel együtt megakadá-
lyozták a lokátorépítés megkezdéséhez
szükséges fák kivágását.

Herbert Tamás

Magyarország 
Köztársasági Elnöke 

a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta 

Dr. Herbert Tamás részére nemzeti
ünnepünk alkalmából.

Az elismerést a Zengő-hegy és
teremtett világ értékeinek védelmében
végzett kiemelkedő munkája, a térség
természeti, egyháztörténeti és kulturális
emlékeinek megőrzésért végzett tevé-
kenységéért kapta.

Dr. Herbert Tamás a Civilek a
Zengőért Mozgalom meghatározó
vezetőjeként részt vett a Zengő hegy
védelmében, civil munkája során
mindig a szakmaiságot és a helyi
közösségek érdekeit képviselte. Kitün-
tetése az általa képviselt civil mozga-
lomban dolgozó társainak elismerése is
egyben, hiszen a Zengő-hegy védelme
egy széles társadalmi összefogás men-
tén valósulhatott meg. A máig ható
közösségi összefogás bizonyítja falunk
erejét és a jövőre nézve bizakodással
tölthet el bennünket. 
Állami kitüntetéséhez gratulálunk!

Állami kitüntetés 
dr. Herbert Tamásnak

Az emléktúra hagyományos mozzanata délben a Himnusz eléneklése. Előtte két
emblematikus Zengő védő egyéniség – Csizmadia László és Antal Géza apát –
emlékezett meg  a hegy tövében élő települések civiljeinek összefogásáról. 

A megemlékezés után az esőbeállónál a Duna Dráva Nemzeti Park munkatár-
sai meleg teával főtt virslivel és debrecenivel várták az emléktúra résztvevőit, akik
a februári időjárást meghazudtoló melegben piknikezhettek.     Fotó: Papp János



Hétvégi kirándulás, vagy csak egy
mindennapos autóút, esetleg egy délutáni
séta. Mind jó alkalom arra, hogy szembe-
süljünk az elkeserítő mennyiségű és kör-
nyezetünket durván elcsúfító szeméttel.
Szerencsére ez sokakat zavar, és nem restek
tenni ellene.

Március 4-én és 5-én, pénteken és
szombaton zajlott a Hosszúhetényi Turista
Egyesület tavaszi erdőtakarítási program-
ja, amelyet 2015 óta minden évben nagy
sikerrel rendez a közösség. A helyi
általános iskola, a Zengővárkonyi Refor-
mátus Általános Iskola és a komlói Nagy
László Gimnázium diákjai és a 21. Száza-
di Magyaregregyért Egyesület is részt vet-
tek a programban, ők – mintegy 350-en –
saját környezetüket takarították. Az akció
keretein belül két nap alatt 100 kilo-
méternyi turistautat tisztított  meg közel
450 önkéntes, ezen kívül egy külön csapat
a Zobákpuszta és Hosszúhetény között

húzódó közút mentén végezte a munkáját.
A program célja, hogy a mecseki erdőket,
közterületeket és utakat megtisztítsák az
eldobált és illegálisan lerakott szeméttől és
a fiatalokat környezetvédelemre és
tudatosságra neveljék. A szemét sajnos
évről évre egyre nagyobb gondot okoz, és
az ilyen alkalmakon elvégzendő munka
mennyisége nem csökken, hanem növek-
szik. Szerencsére ezzel párhuzamosan a
résztvevők száma és a társadalmi támoga-
tottság is nő. Köszönettel tartozunk dr.
Csörnyei László polgármesternek, Óbert
Gábor alpolgármesternek, Szilágyi Róbert-
né Marcsinak, az Önkormányzatnak, a
Duna-Dráva Nemzeti Parknak, a Magyar
Közútnak, az Almalombnak, az Ónodi
családnak, a Hotel Kövestetőnek és a Vácz
Jenő cserkészcsapatnak, illetve mindazok-
nak, akik az eseményt valamilyen módon
támogatták.                 Kozmáry Benedek
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A Magyarországi Üvegművesség
2021. szeptember 17-én felkerült a Szelle-
mi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére.
A szakmai anyagot a MÜT (Magyar
Üvegművészeti Társaság Egyesülete) állí-
totta össze. Az oklevelet Budapesten, az
újjáépített Királyi Lovardában adta át
Kásler Miklós miniszter úr.

A jegyzékre való felvétellel lehetővé
vált, hogy csatlakozzunk Németország,
Franciaország, Spanyolország, Csehország
és Finnország azon kezdeményezéséhez,
hogy az üvegművességet az UNESCO is
vegye fel a Szellemi Kulturális Örökségek
közé.

A szakmai anyagok megírásán kívül az
UNESCO a hat országtól egy közös, be-
mutatkozó filmet is kért. Ennek elkészí-
tésére egy francia filmes, Eric Lefeuvre,
aki 30 évig volt Jacques Chirac fotósa,
kapott megbízást. A jelölési dokumentáció
összeállítását a szintén francia Sylvie
Grenet végzi. Magyarországra idén január
18-án érkeztek, s már aznap a MOME-n
megkezdték a filmezést. Január 19-én
délelőtt, dr. Csonka-Takács Eszter, a Szel-
lemi Kulturális Örökség Igazgatóság igaz-
gatója kíséretében Kövestetőre érkeztek,
ahol Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt.
vezérigazgatója, és Derksen Gyöngyi, a
Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúr-
falu Egyesület elnöke várta őket. Rövid
progamegyeztetést követően az első
állomás a pusztabányai hutafeltárás volt. 

Itt Gallina Zsolt régész adott részletes
ismertetést a lelőhely felbecsülhetetlen
értékéről. Ezt követte az Üvegesek Útja
tanösvény Pusztabánya – Kisújbánya – 

Ferde-vízesés közötti szakaszának bejá-
rása. 

Ebéd után Hosszúhetényben, Papp
János, a Nemes János MK igazgatója ka-
lauzolt bennünket végig az üvegkiállításon.

A stáb az utolsó magyarországi napját
a budapesti Szimultán Művészeti Isko-
lában, és a Kisképzőben töltötte, ahol az
oktatók és növendékek üvegöntést, üveg-
díszítést, és kemencében égetést mutattak be. 

Az UNESCO felterjesztés beadási
határideje március vége, az elbírálás
általában másfél évet vesz igénybe, így az
eredményhirdetésre 2023 szeptemberéig
biztosan várni kell.       Derksen Gyöngyi

2022 az Üveg Nemzetközi Éve!

Eric Lefeuvre operatőr, Sylvie Grenet a nemzetközi jelölési dokumentum
felelőse és dr. Csonka-Takács Eszter a projekt hazai gondozója a házigazdával a
hetényi üvegkiállításon. Fotó: Derksen Gyöngyi
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A pusztabányai üveghuta (Glashütte) azért is jelentős régészeti hely, mert  az
üvegművesség befejezése után nem épült rá falu, így jobban rekonstruálható az
egykori üvegcsűr. A forgatócsoport érdeklődéssel hallgatta Gallina Zsolt régésznek
és Ripszám Istvánnak –  a terület gazdájának, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatójá-
nak helyszíni beszámolóját.

XV. Üveges Hétvége

Idén augusztus 12-14.
között  rendezzünk meg

a hagyományos 
Kelet-Mecseki

Üveges Hétvégét
Kisújbánya, Óbánya és

Hosszúhetény 
helyszínekkel!



Tisztelt Választópolgár!

Magyarország 2010 államcsőd közeli állapotát röviden
az okozta, hogy nagyon kevés – mintegy 3,7 millió
munkavállaló dolgozott hazánkban, és egy jó részük – körül-
belül egy millió munkavállaló, akik minimálbérrel vagy napi
bejelentéssel voltak foglalkoztatva - nem fizetett adót. Így a
közel 2,8  millió dolgozó ember tartotta el az egész társadal-
mat. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy akkoriban az
egykulcsos jövedelemadó bevezetése és a minimálbér
emelése, majd az azt követő fokozatosan bevezetett
adójóváírások rendezték azt a helyzetet, amire a munka
alapú gazdaság építkezhetett.

Ma a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest plusz kétmillió
ember munkabéréből befolyó adók szilárd alapját képezik a
gazdaságunknak, ami lefordítva annyit jelent, hogy közel 4,7
millió ember dolgozik ma Magyarországon, a közfoglalkoz-
tatásban dolgozókkal együtt. Ez utóbbi rendszer sikeressége
számokban is mérhető, hiszen nemcsak a munkanélküliséget
csökkentette/csökkenti, hanem mindenki számára tevékeny
életet és jövedelmet biztosít, amely tapasztalataink szerint a
munkavállalók részére megalapozza a munkaerőpiaci elhe-
lyezkedést. A közfoglalkoztatás másik nagy előnye, hogy a
legkisebb falvakban is megteremti a munka alapú gazdasá-
got, amely értékteremtő módja a település fellendülését
segíti elő.

Egymillió plusz munkahely! Adócsökkentés! Család! – a
legfontosabbak számunkra. A kormány egyedülálló családtá-
mogatási rendszere közvetetten a vidék fellendülésére is hat.
A család minden szereplőjét támogatjuk. A nagyszülők

nyugdíjprémiumot, 13. havi nyugdíjat kapnak, a fiatal
munkavállalók személyi jövedelemadó mentességet
élveznek, a gyermekeket nevelő szülők befizetett személyi
jövedelemadójukat visszakapták. Számos kedvezményt és
pályázatot juttattunk a családoknak. Otthonteremtés, CSOK
stb…
Hogyan lehetséges mindez?

A rohamtempóban növekedő gazdaság megtermeli
azokat a tartalékokat, amelyeket célirányosan visszaforgat-
hatunk az emberek zsebébe. A Covid járványt megelőző
évben közel 5 százalékos gazdasági növekedést ért el Ma-
gyarország, a tavalyi év végére a járvány utáni újjáépítési
program hatására pedig a 7,1 százalékos növekedéssel zár-
tunk. Ez a többlet, amit a munka alapú gazdaságra épített
családtámogatási modellel átszőtt rendszer adott, erősen
hatott a vidék fellendülésére is.

Mérhetően megállítottuk a falvakból az elvándorlást,
amelyet nemcsak az agrárium támogatásával, az agrárvál-
lalkozók juttatásaival, hanem saját állami forrásból finan-
szírozott települési támogatásokkal is elértünk. Itt most kife-
jezetten a Magyar Falu Programra gondolok. Minden község
több pályázatot is nyert!

Az Önök településén a sikeres vidékfejlesztési politikát
folytatni fogjuk a választások után is. A vidék élni akar,
egyre több fiatal szeretne vidéken élni, egyre több család
keresi a nyugodt környezetet. A program élhetővé teszi a fal-
vakat! Képviselőként gratulálok eddigi eredményeikhez,
támogatom a Magyar Falu Programot, és minden segítséget
megadok, hogy együtt előre menjünk!

Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő
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Januárban három forgatócsoport is érkezett településünkre,
hogy falunk szépségeit, köztük a tájházat is bemutathassa a
nagyközönségnek. Egyik stáb turisztikai imázsfilmhez készített
anyagot kiállítóhelyeinkről, a másik az Itthon vagy! műsorában
mutatott ízelítőt a környék túralehetőségeiről, a hosszúhetényi
népviseletről, a tájház szakrális emlékeiről. A műsorban a Som-
kerék zenekar előadásában hetényi népdalok zendültek fel a
környező települések bemutatása mellett.

A Hazahúzó csapata három napos forgatása során két adást is
készített, melyben a helyi alkotók és termelők mellett
Hosszúhetény turisztikai látványosságai, hagyományai, táncai,
népviselete, gasztronómiája és bor kultúrája is bemutatkozott,
ahogy Kisújbánya természeti szépségei és üveges múltja is.

A polgármester a kerékpár turizmus egyre népszerűbb
szerepéről adott tájékoztatást. Aki lemaradt a televízióadásokról
utólag a csatornák médiatárában is megtekintheti a műsorokat.
Hazahúzó: atv.hu/videok, 
Itthon vagy!: https://mediaklikk.hu/musor/itthon-vagy/

***
A település rendezvénynaptárának egyeztetését követően

február hónapban a Kultúrházban összeült a tájházunk túravezető
csapata. A rendezvények figyelembe vételével összeállítottuk az
idei túrák időpontjait és útvonalait, amit a Hosszúhetényi Tájház
facebook oldalán közzé is tettünk. A túrákat Németh Katalin,
Szabó Sándor és Kelemen Sándor vezeti majd. 

Február utolsó hétfőjén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
ötödik alkalommal rendezte meg múzeumi szakemberek részére a
„Mesterségünk címere: múzeum ”  szakmai fórumot. A programot
a pandémia helyzetre való tekintettel idén is az online térben
valósították meg. A rendezvény mottója -Tanuljunk egymástól! A
program során múzeumi intézmények jó gyakorlati példákat
mutattak be az egymástól tanulásra, belső képzésekre az oktatás-
ra vonatkozóan. A tájházunk is csatlakozott a szakmai prog-
ramhoz.                                                             Poór Gabriella

A tájház háza tájaA tájház háza tája

A pedagógusok követelései, melyeket
már hosszú ideje egyeztetnek a megfelelő
szervekkel, sajnos egyáltalán nem teljesül-
tek, így az iskola pedagógusai elérke-
zettnek látták az időt, hogy mindannyian
csatlakozzanak a január 31-re meghirdetett
két órás figyelmeztető sztrájkhoz. A tan-
testület fontosnak tartja a  gyermekek és
tanulók terheinek és a pedagógusok
munkaterhelésének csökentését, a KJT alá
tartozó munkavállalók azonnali és jelentős
béremelését, az intézmények gazdasági és
szervezeti autonómiájának helyreállítását,
illetve a pedagógus előmeneteli rendszer, a
minősítés és a tanfelügyeleti rendszer
jelenlegi formájának azonnali felfüg-
gesztését.

A figyelmeztető sztrájk eredménytelen
volt, így az iskola pedagógusai közül
sokan csatlakoztak az önszerveződő pol-
gári engedetlenségi mozgalomhoz, és már-
cius elsején nem vették fel a munkát
délelőtt. 

A sztrájk március 16-án és 17-én foly-
tatódott az intézményben, természetesen a 

sztrájkot kiüresítő rendelet utasításainak
betartásával. 

Nagyon köszönjük a szülőknek  és a 

velünk szolidáris kollégáinknak az  eddigi
támogatást a tiltakozó akciók idején.

Folkmann Judit

Sztrájk az iskolában

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elismerő
oklevéllel mondott köszönetet Takács Ferencnek a
Hosszúhetényi Turista Egyesület alelnökének a természetért
és a természetjárókért 2021-ben végzett áldozatos
munkájáért. Az elismerés mellé névre szóló egyedi
ajándékkal is meglepték a lelkes önkéntest.

***
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató

munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban része-
sítette Bocz Gábor Ernő tűzoltó főtörzsőrmestert, a Pécsi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját

***
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst

Érdemkereszt kitüntetést adományozta Parrag Tibor, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága Természetmeg-
őrzési Osztályának vezetője részére, a Mura-Dráva-Duna
Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum kiala-
kítása érdekében végzett munkája elismeréseként

***
2021-ben immár 14. alkalommal hirdették meg az

Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot.
Az ifjú kézművesek négy korcsoportban a kézművesség
minden ágazatában pályázhattak.
Hímzés kategóriában I. korcsoportban Piffkó Julianna a
helyi Kézműhely ifjú tagja úri hímzéssel díszített ruhájával
pályázott, és érdemesnek találtatott a debreceni megméret-
tetésre, ahol a zsűri 2. hellyel jutalmazta.
A debreceni kiállítást dr. V. Szathmári Ibolya etnográfus

nyitotta meg. 

Ezúton is gratulálunk minden kitüntetettnek, díja-
zottnak! 

Elismerések hetényieknek
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Iskolánk örömmel csatlakozott a
Hosszúhetényi Turista Egyesület által
meghirdetett akcióhoz. Március 4-én,
pénteken délelőtt mind a tizenhat osztály
nekiindult, hogy megtisztítsa a falu
közvetlen környezetében lévő területeket a
szeméttől. A Turista Egyesülettől és a
Településüzemeltetési Nonprofit Kft-től e
célra kapott nagy mennyiségű műanyag
zsák láttán arra gondoltunk, hogy ami
megmarad, azt felhasználjuk a legközeleb-
bi alkalommal. Tévedtünk: az összes zsák
elfogyott. Ennek akár örülhettünk is volna,
hisz a gyerekek alaposan kitettek magu-
kért; addig gyűjtötték a szemetet, amíg
csak volt mibe, és akkor indultak vissza,
amikor az összes zsák megtelt. 

Ugyanakkor felvetődik a kérdés: vajon
mennyi zsákra, és időre, hány ember
önzetlen munkájára volna szükség, hogy a
falu és környéke teljesen megtisztuljon? És
vajon mikor jön el az a világ, amikor már
nem is kell mások után eltakarítani a
szemetet? 

Addig is, amíg ez elérkezik, hálásak
lehetünk, hogy vannak, akik magukénak
érezvén a saját kertjükön túli épített és ter-

mészeti környezetet, idejüket, energiájukat
nem kímélve igyekeznek rendet tenni
benne. 

Köszönet mindenkinek – köztük a he-

tényi iskolásoknak és pedagógusaiknak –
akik e kora tavaszi akcióban részt vettek.
No és természetesen a szervezőknek is.

Grosch Szilárd   

Mi is szedtük! – Hetényi iskolások a tavaszi erdőtakarításon

Valamennyi osztályról készült kép a nap elején, legszívesebben mind közölnénk!
A fotón az elszánt 4.a  osztály  indul a kijelölt területre.      Fotó: Balázs László 

Egy mesébe csöppenve érezhettük
magunkat a farsangi hangversenyen, ame-
lyet a fellépő gyermekek szülei online
módon, felvételről hallgathattak meg. Nem
túl kedvelt módja ez az ünneplésnek, de
úgy érzem kihoztuk belőle amit lehetett.

A télűző alkalmat a szolfézs csoport 

színes együttese nyitotta. (képünkön) Tag-
jai egyedi hangszereiken adták elő
Beethoven táncát. A rendhagyó produkció
a zenetanulás alternatív, kreatív  megnyil-
vánulásaként, a testritmus változatos
hangszíneivel, frissítően hatott a jelen
lévőkre. 

Majd a mesék varázslatos és változatos
világának szereplői fedték fel eddig titkolt
képességeiket. 
Kiderült, hogy nem csak a Hercegnő, de a
Róka, sőt a Pingvin is nagyszerűen játszik
zongorán. Egy első bálozó, akarom mon-
dani koncertező kis Boszorkány hegedűn
muzsikált. A Cowgirl megmutatta milyen
jól terelgeti a hangokat mindkét hangsze-
rén. A Gólya trombitált, a Bohóc vidáman
furulyázott. Örömmel hallgattuk a gim-
nazista Mazsola hegedűjátékát. Zeusz si-
keresen irányította a fuvolázó Egyszarvút
és Farkast. Feltűnt egy májusi Denevér és
egy boszorkányosan hegedülő Boszi is. A
Titkos ügynök üldözte a zongora billen-
tyűit, egy igazi Francia trombitálta a Régi
francia dalt, majd roxforti Diák varázsolt el
minket játékával. Haydn táncát korabeli
ruhában hegedülték, és a Jurassik parkból
elszabadult Dínó hozta ránk a frászt. Végül
pedig Szimba énekelt a gyerekeknek a
felkészítő tanárok kíséretével.

Nagy örömünkre a hagyományos Csa-
ládi hangversenyt már személyes hall-
gatósággal tarthatjuk meg, április 25-én. 

Az elkövetkező tanévre a júniusi
beiratkozáskor várjuk régi és új tanulók
jelentkezését.                  Ádám Krisztina

Most  farsang van,  ál l jon a  bál…
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OVIS HÍREK - OVIS HÍREK
Raktár

Az új évet hirdető harangok, a kará-
csony fényei, díszei, illatai, érzései már a
karácsony feliratú doboz mélyére húzódtak,
hogy porcelán angyalok énekére álomba
ringatva várják az eljövő Advent ébresztő
harsonáit.

A következő dobozon ez áll: Fonóház.
Apró szövőkeretek, körmöcskék, színes
fonalak, tű, cérna, gyöngy és Csipkerózsika
orsója várta, hogy kijussanak a sötétből, s
az apró ujjacskákkal újra táncba fog-
hassanak. A tűbe beletalálni nem egyszerű
dolog, de ha sikerül, akkor abból csoda
születik. Kismadár és pillangó, melegség-
gel megtelt szív rajzolódott ki a hímzőfonal
irka-firkáiból, miközben múltba, mesébe
révedtünk, s viccelődtünk, mókáztunk,
sokat énekeltünk, mint anno a dédszülők. 

A dobozok mellett egy nagy kosár
fészkelődött s tudta, ha az a másik vissza-
kerül, akkor végre ő jön soron. Az ajtó
kinyílt, a nagy kosár lendülettel indulhatott
a Zengő Óvoda tornaterme felé. Piros, lila,
sárga, kék, zöld selymek Mátyás visegrádi
palotáját idézték, s Farsang hercege minden
ajtónyitásnál kikukucskált, várta, hogy
mikor léphet színre. De hiába kapta meg
előre a gondosan megtervezett forgató-
könyvet, csak az ajtót nyitogató huzat
lebegtette a selymeket. 
– Hát senki nem akar velem táncolni? –
kérdezte nap-nap után.
Aztán végre az egészséges Katicák rányi-
tották az ajtót. Talán éppen aznap még tel-
jes létszámmal, s Farsang hercege hangosan
hirdette:
– Figyelem, figyelem, közhírré tétetik, a
farsangi mulatságunk megkezdődik…; Aki
itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is
megjelenjen!!!

Volt, aki meggyógyult, volt, aki beteg lett és
így nem jelenhetett meg, de a februári móka
nem hiába váratott magára. Elza király-
kisasszonyok, belerínák, virágárus lányok,
katicák, pillangók, erdőkerülők és erdei
hunyorka lovagokkal, szuper erős
világmegmentőkkel, rendfenntartó erőkkel,
lovagokkal összekapaszkodva, lavina tán-
cot ropva, hangszerekkel csörögve búcsúz-
tatták a telet:
– Viszont látásra majd decemberben!

De semmit nem bíztunk a véletlenre.
Mind a hat csoportban félelmetes busóálar-
cokat rajzolva, kereplőket hadra fogva
hangoskodtunk, hogy ne legyen kedve visz-
szatérni, amikor levesszük a március feli-
ratú dobozt. Hóvirág, ibolya, kankalin
kidughassa a fejecskéjét és a kicsi nemzeti
színű zászló ott loboghasson a fakockavár
tetején.  

Tíberné Pap Csilla
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Iskolánkban idén is megünnepeltük a farsangot. A vírushelyzet miatt osztályter-
mi keretek között buliztak a tanulók. A gyerekek ötletes jelmezekkel, pedagógu-
saik, pedig vidám programokkal készültek. A hagyományos farsang pótolhatatlan,
de így is nagyon jól érezték magukat kicsik és nagyok.              

A Nemes János Művelődési Központ
pályázatot írt ki  felsősöknek a fenti címel.
Majdhetény – településünk 20 év múva –
olyan hely, ahová ellátogatva utibeszá-
molót kellett készíteni a látottakról. A
beszámolókat könyvutalvánnyal díjazták. 
A tanulók hozzájárulásával, következő szá-
mainkban közlünk egy-egy majdhetényi
élményt. Ezúttal Bartal Jeromos Rados
írását olvashatják.

Villanyvonattal érkeztem meg egykori
otthonomba, Hosszúheténybe. Közel húsz
éve nem jártam erre, azóta a faluból város
lett. Már amikor kültelekhez érkeztünk,
szembetűnő volt, mennyi minden változott.
Nagyon sok fát, bokrot telepítettek a megál-
ló környékére, ami nagyon tetszett. Ahogy
egyre beljebb értünk a faluba, akarom mon-
dani, városba, annál inkább  úgy láttam,
hogy a település rengeteget változott azóta,
amióta legutóbb itt jártam. 

A Kultúrháznál szálltam le, amit teljesen
átépítettek, a régi ház helyén egy három
szintes épület állt. Nagy nyüzsgés volt az
utcán, a város igazán benépesedett. Láttam
pár új épületet, például egy cukrászdát,
amire rá az volt írva, hogy: Vajas Cukrászda.
Beléptem az ajtón, és egy ismerőst láttam a

pultnál. Hunor, a régi általános iskolás osztá-
lytársam volt az. Egyből megismertem,
elbeszélgettünk mindenféléről, röhög-
cséltünk. Már majdnem másfél órája társa-
logtunk, így hát indulnom kellett, hiszen
körül akartam nézni a környéken, még az
osztálytalálkozó előtt. 

Továbbsétáltam, és megcsodáltam min-
den változást. Az újdonságok között voltak
szobrok, egy zenélő szökőkút, új éttermek és
jó pár modern, formatervezett, erkélyes
épület. Eszembe jutott, hogy milyen közel
van a Mecsek bejárata, oda is el szerettem
volna menni, ezért az erdő felé vettem az
irányt. Út közben azon ámuldoztam, hogy itt
viszont szinte semmi sem változott. Az erdő
ugyanolyan maradt, mint régen volt, a
Kőmorzsoló az út szélén, a hidak a patak-
parton, mennyit sétáltattuk erre Kajszit, a
bernipásztor kutyánkat! Legszívesebben
ellátogattam volna egészen Püspökszentlás-
zlóig, de az órámra pillantottam, és láttam,
hogy mennyire elszaladt az idő, így hát elin-
dultam visszafelé. 

Elhatároztam, hogy még gyorsan elm-
egyek az iskolához, megnézem, hogy men-
nyit változott az idők során. Nagyon
meglepett, amikor szembe jött velem a
focipálya előtt a legkedvesebb tanárom, Bea

néni. Ő volt felsőben az irodalom és a nyelv-
tan tanárunk. Mindenki szerette, mert nagy-
on izgalmasak voltak az órái.  Nem változott
semmit az elmúlt évek folyamán, még
mindig ott tanít az általános isko-lában, most
is épp egy nyelvtan versenyre sietett a
tanítványaival. Elbeszélgettünk a régi
időkről, aztán mindkettőnknek indulnunk
kellett. 

Azon már meg se lepődtem, hogy az
iskola is rengeteget változott. A többszintes
épület mellett egy hipermodern sportpálya
állt, ahol épp egy focimeccs zajlott. Beáll-
tam a szurkolók közé, természetesen He-
ténynek drukkoltam, de sajnos vereséggel
zárták a mérkőzést. Vajon mi lett annak a
labdának a sorsa, amit még hatodikban rúg-
tak fel a focis fiúk a tetőre? Benéztem a
könyvtárba, ahol az egyik polcon az én
könyvem állt, amit gyermekkorom kaland-
jairól írtam egy pár éve. 

Hazafelé még betértem a Vajas Cuk-
rászdába, elszürcsöltem egy limonádét,
bekaptam egy mignont, míg Hunorra vár-
tam. Amikor végzett a munkával, együtt
indultunk az osztálytalálkozóra tovább. 

Ebben a pár órában nagyon sok újdonsá-
got láttam, de legalább ennyi régi emlékem
is eszembe jutott. 

“MajdHetényben”  jártam.. .

Gyűjtőakciók az
iskolában

Iskolánk második alkalommal csat-
lakozott a Sulizsák - Göncölj a Földért!
programhoz. Köszönjük szépen a szülők,
gyerekek, hosszúhetényiek és a Család-
segitő és Gyermekjóléti Szolgálat  hozzá-
járulását, felajánlásait! Segítségükkel 1640
kg ruhát sikerült összegyűjtenünk, melyért
Diákönkormányzatunk 82.000 Ft-ot fordít-
hat saját programjaira. 

Eddig is aktívan közreműködtünk az
elektronikai hulladékok gyűjtésében, szer-
vezzük a leadott címek szerinti elszállítást. 

A megszokott módon az iskolában
folyamatos a használt elemek és  mobilte-
lefonok begyűjtése.

A május 16-i hét egyik napjára tervez-
zük idén a papírgyűjtést, amelyben eddig
is sok segítséget kaptunk a lakosságtól.  

A PET palackok gyűjtésének nincs
még konkét időpontja, de az iskola hon-
lapján, facebook oldalán időben tájékoz-
tatjuk a szülőket és a település lakosságát. 
Köszönjük az együttműködést!

Diákönkormányzat
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Anyakönyv
Születtek:

Morber Benett 2021. december 9.
Mede Kadosa 2020. január 5.
Manchart Milán január 7.
Duzsi Zente január 17.
Varga Bercel január 25.
Späth Lili február 8.

Házasságot kötöttek:

Bánkuti János és Miklós Anna Magdolna 2021. december 30.
Lukács Norman és Benedek Kitti 2022. február 19.

Elhunytak:

Jáhn Miklósné 
sz. Riesz Mária Magdolna (1933) 2021. december 11.

Vókó János (1954) december 13.
Schnell Mihály (1935) december 20.
Schmidt János (1938) december 21.
Schlégl József (1950) december 25.
Románcz György Ferenc (1953)            2022. január 5.
Orsós József (1966) január 20.
Kisföldi Istvánné sz. Nemes Irén (1954) január 21.
Huttner József Rudolfné 

sz. Meiszter Anna (1939) január 31.
Lovas László (1958) február 2.
Bogár Ferenc (1958) február 10.
Dubniczky Róbertné sz. Bagó Anna (1930) február 27.

Idõsek köszöntése

Most ajándékokat kapsz. Ezen a napon. A születésed
napján. Sok-sok meglepetést. Sok-sok dobozban, csomagban.
Ám az igazi Ajándék nem a dobozokban van, nem szép
papírokkal becsomagolva. Az Ajándék másutt van. Az Ajándék,
az igazi, éppen az, aki mindezeket kapja. Te magad vagy az
Ajándék. Mert megszülettél. Mert csodás része lettél a világ-
nak. Ajándéka.                               (Csitáry-Hock Tamás)

Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink! 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket jó
erőben, egészségben, boldogságban! Kívánok a Zengő újság
hasábjain keresztül Boldog Születésnapot Önöknek!
Hosszúhetény Község Önkormányzata nevében: 

Dr. Csörnyei László polgármester
Születésnaposok
80 évesek:

Kovács Istvánné sz. Ribacz Erzsébet, Budai Antalné sz.
Lipics Ilona, Schunk Józsefné sz. Báyer Teréz, Pál Ibolya sz.
Deák Ibolya, Dr. Vass János.
85 éves:

Papp Tibor, Szabó György, Kis Jenőné sz. Hegedüs Rozália 
Somogyvári Béláné sz. Fülöp Rozália.
91 éves:

Fitos Nándorné sz. Török Mária, Gergely György 
92 éves:

Feller Henrik 
93 éves:

Fuchs Károlyné sz. Girschig Mária 

PROGRAMOK
Április 2.

Lovas találkozó
a lovas pályán

Április 8. 15 óra
Mosonyi Éva népi iparművész 

hímestojás kiállításának megnyitója 
a Kultúrházban

Április 10.
Tájház túra - Csurgó

Április 22. 17 óra
Parányi pont a Glóbuszon

Faltis Róbert grafikus 
fotókiállításának megnyitója 

a Föld Napja alkalmából

Április 23. 
Tájházak Napja 

In terakt ív  já tékdélután 

Április 23-24.
Bánáti Bazsarózsa Fesztivál

Vezetett túrák, kézműves foglalkozások, művészeti csoportok
bemutatkozása a település központjában, több helyszínen

Május 8.
Tájház túra - Zengővárkony

Május 26-28.
XX. Talicskaolimpia

Folktalicska, Rocktalicska, Talicskavalkád

Május 29. 14 órától
Gyereknap 

a sportpályán

Június 4. 
Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4. 
Pünkösdi majális 

a német közösségi házban

Június 5. 
Zengő Lovas Kupa

a lovas pályán
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T Á N C - S Z Ó K
Januárban megjelent egyesületünk kiadványának a

MÚLTMENTŐ-nek legújabb száma, melyet ezúttal is
igyekeztünk minden házhoz eljuttatni. Tizenhat oldalas újsá-
gunkban ez alkalommal is sok érdekes dokumentumot, fotót
tudtunk közkinccsé tenni az olvasók jóvoltából. 
Akihez nem jutott el kiadványunk és szeretné megkapni ezt a
számot a nepiegyuttes@hosszuheteny.hu email címen jelezze!

Január 22-én Szekszárdon szakmai továbbképzésen vettek
részt együttesünk képviselői.

Február 18-án a Muharay Szövetség továbbképzése kere-
tében együttesünkből hárman a Magyar Állami Népi Együttes
Kolozsvári piactéren című műsorát nézhették meg. A műsor
előtt az együttes vezetőjével, zenekar vezetőjével és tánckar-
vezetőjével találkozhattak a hagyományőrző egyeüttesek
vezetői.

Február 25-én Farsangi “Fánkházat” tartottunk fánksütéssel
és táncolással a kultúrházban. 

Március 5-én Füzi Gyula és Zsombéki Gergely képviselte
együttesünket a Muhary Szövetség lakodalom és vőfélykedés
témakörében szervezett továbbképzésén.

Juttassuk adónk 1 %-át 
a helyi civil szervezeteknek!

Településünkön több olyan szervezet működik,
amely jogosult az adófizetők személyi jövede-
lemadójának egy százalékára. Az így juttatott
adóforintok helyi programokat, beruházásokat
segítenek. Részünkről egy kis figyelmesség, a
kedvezményezetteknek nagy segítség! 
Juttassuk adónk 1 %-át a helyi civil szervezeteknek!

Bortermelők és Borbarátok 
Hosszúhetényi Egyesülete 18320949-1-02
Életrendezés Háza 18064333-2-42
Falusi Turizmus Egyesület 18320891-1-02
Gyalogút Alapítvány 18318979-1-02
Hosszúhetény Fejlődéséért 
Alapítvány 18324149-1-02
Hosszúhetényi Hagyományőrző 
Egyesület (Népi Együttes) 18325920-1-02
Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány 18315488-1-02
Hosszúhetényi Kulturális 
Alapítvány (Iskola, Óvoda) 19031257-1-02
H. Nagycsaládosok Egyesülete 18209376-1-02
Polgárőr Egyesület 18321706-1-02
Püspökszentlászló Barátainak 
Egyesülete 19387675-1-02
H.Turista Egyesület 18740969-1-02
H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18514450-1-02
Zengő Lovas Egyesület 18326017-1-02
H.Cserkész Barátikör Egyesület   18977950-1-02

Kiállítás
Marsai Ágnes „Apostolok” című kisplasztikája is szerepel

Szegeden, azon a vándorkiállításon, amelyet „Vendégségben az
Úrnál” címmel tavaly az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére
Budapesten rendeztek. A debreceni után ez a harmadik állomása
a szakrális témájú tárlatnak.

A képzőművész Szentendrén is bemutatkozik. A Petőfi évfor-
duló kapcsán nyílt kiállításon sokféle műfaj jelen van., melyen
Petőfi, XIX. század költői című versére készült grafikája látható. 

A Hosszúhetényi Idősek Klubjában mindig  igyekszünk
változatos programokat szervezni tagjainknak. 

Februárban a Zsolnay Negyedben jártunk, ahol megte-
kintettük a Gyugyi Gyűjteményt, a Zsolnay Látványmanu-
faktúrát valamint planetáriumi előadáson is részt vettünk.
Nagy sikert aratott az idősek körében a VR szemüveggel való
ismerkedés. 
Márciusban a hagyományoknak megfelelően nőnapi ünnep-
séget tartottunk. A férfi klubtagok dalcsokorral köszöntötték
a hölgyeket, Máté László pedig finom halászlével lepte meg a
résztvevőket.                                                   Kisteleki Andrea

Összefogás a bajba jutottakért 
Hazánk szomszédságában, február 24-én tragikus hirtelen-

séggel változott meg minden. Oroszország megtámadta Ukraj-
nát, melynek hatására ezrek hagyták el otthonaikat, hátrahagy-
va megszokott életüket.  A Magyarországra érkező bajba jutot-
tak megsegítésére egy emberként fogott össze településünk.
Mézes Katalin doktornő elsőként indította el a kezdeményezést,
a helyi adománygyűjtést. Felvette a kapcsolatot a pécsi Mosoly-
manó  Egyesülettel, akik szervezett formában folyamatosan
gyűjtik és viszik a határ mellé a segélyszállítmányokat. 

Hosszúhetény Község Önkormányzata és intézményei is
kapcsolódtak a kezdeményezéséhez, gyűjtőpontokat létrehozva
a könyvtárban, a családsegítő szolgálatnál és a védőnői
rendelőben. Közel 70 család ajánlotta fel eddig adományait
Katáék és az intézmények gyűjtőpontjaira, de sokan a felhívás-
ra közvetlenül a Mosolymanó Egyesülethez juttatták el támo-
gatásukat. A négy hete tartó háborús helyzetben minden héten
egy autónyi szállítmány gyűlt össze, és jutott el a pécsi
egyesülethez. A csomagolásban, dobozolásban és a szállításban
is több hosszúhetényi önkéntes ajánlotta fel segítségét. 

Az adományokon túl már egy hosszúhetényi család átmeneti
otthont biztosít egy ukrajnai menekült család számára.

A jótékonysági akció folyamatos,  a következő adományokat
várják továbbra is a gyűjtőpontokra: tisztálkodási eszközök,
babaápolási és higiéniai termékek, rögtön fogyasztható tartós
élelmiszerek, takarók, hálózsákok.

Az adományokat telefonos egyeztetés után továbbra is
Katánál (30/947-8980), a családsegítő (30/447-7264) vagy
védőnői szolgálatnál (30/447-5413) és a könyvtárban (30/447-
4237) van lehetőség leadni. 
Köszönjük az önzetlen segítségnyújtást! P. G.

Aktív élet a klubban
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OFF ROAD TERMÉSZETJÁRÁS

Harmincegyedik téli túra 

Január 8-án ismét téli túrázók zavarták meg kissé Kisújbánya
csendjét egy kicsit más versenykiírással, mint azt az előző évek-
ben megszokták a résztvevők. A tavalyi néhány vállalkozó ván-
dort megmozgató esemény után a járványból való kilábalás opti-
mizmusát mutatta a résztvevők száma. Összesen 238-an re-
gisztráltak az idei eseményre.

A szám semmiképpen nem jelenti azt, hogy csak ennyien
koptatták bakancsukat ezen a napon a Hosszúhetény – Püspök-
szentlászló –Kisújbánya faluház között oda vissza, hiszen sokan
regisztrálatlanul tartottak az osztályokkal. A meglehetősen csípős
száraz reggel után sem melegedett sokkal fagypont fölé a
hőmérséklet, ideális száraz úton tették meg a gyerekek és
kísérőik a mintegy 15 km-es távot. A diáksportkör nem hirdetett
versenyt a kívülállók bevonásával, ezzel próbálta elkerülni, hogy
nagy tömeg gyűljön össze. Vélhetőleg ennek eredményeképpen
az osztályok közötti verseny, minden eddiginél élesebbre sikere-
dett. Az elsőnek járó jutalomért, az iskola igazgatója által fela-
jánlott egy tanítás nélküli munkanap megszerzéséért, óriási csata
alakult ki. Három osztály is teljes létszámban vett részt, ezért
meg kellett emelni a „díjazási keretet”. Egy tanítás nélküli napot
nyert, melyet közös osztálykirándulásra használhat fel, a 3.a, az
5.a, és a 7.a osztály. A negyedik helyen végzett 8.a osztály lét-
száma is csak kissé volt hiányos ezért ők egyéb jutalomban
részesülnek.                                                                  Cs. G.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
MÁRCIUS 30-31.

(a szokásos hulladékszállítási időpontoknak megfelelően szerdán és csütörtökön)

A lomtalanítás során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
– építési törmelék,  
– állati tetemek,
– zöldhulladék
– veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédő-

szeres, festékes dobozok stb.)
– elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

A közterületre csak a szállítás előtti napon rakják ki a lomot!
A lomokat csak a fenti napokon szállítja el a szolgáltató, ezért a lomhulladék 

a szállítás napján reggel 6 óráig helyezhető ki. A Kérjük a lakosság együttműködését! 
Dr. Orbán László  jegyző 

Kellemes Húsvéti  Ünnepeket  !

Egyre népszerűbb a verseny
Március 4-én, nyolcadik alkalommal nyílt lehetőségünk meg-

szervezni az édesapánk Nimsz Zoltán nevéhez fűződő emléktúrát.
A rendezvényre 114 terepjáró autó nevezését tudtuk fogadni,
további közel 30 autót sajnos már  vissza kellett utasítanunk.
Szeretnénk maradni a  minőség és nem a mennyiség elvénél.
A terepjárósokat, az erdeink szépsége, a terepviszonyok, a
versenyek mínősége és a falusi vendéglátók szeretete is  vonza a
Zengő tövébe. A verseny két részből állt. A péntek éjszakai futam
20 km hosszú volt, a szombat nappalin pedig 60 km-t kellett tel-
jesíteniük a nevezőknek. Öt kategóriában indultak az autók,
extrém, profi nagy, profi kicsi, túra nagy, túra kicsiben. 
Az autók terepen való tudásától függ, hogy melyik autó milyen
kategóriában indul,  a 114 autóból 90 autó tudta befejezni a két
napos túrát. Ennek ellenére, mindenki jól érezte magát, és
legközelebb is szeretnének jönni. 

Szeretnénk megköszönni a Mecsekerdő Zrt engedélyét, a
Hosszúhetényi Önkormányzat támogatását, és mindenkinek, aki
valamilyen módon segített bennünket abban, hogy megtarthattuk
ezt az eseményt, amit először 1998-ban szervezett meg édes-
apánk. Szervezők: Nimsz Gergő, ifj Nimsz Zoltán, Sebők Zsolt,
Nimsz Zoltánné és a csapat.

Nimsz Gergő

20 ZENGŐ


