
A HOSSZÚHETÉNYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XXXII. évfolyam 2. szám • 2022. • július • 300 Ft

Országos sportesemények 
falunkban

Egy hónapon belül két országos – sőt
nemzetközi – szintű sporteseményben is
érintett volt településünk.

Idén már 55. alkalommal rendezték
hazánk legnagyobb múlttal rendelkező ra-
liversenyét a Mecsek Rallye-t, amelynek –
az elmúlt évihez hasonlóan – egyik
helyszíne Hosszúhetény volt.
Az elszenvedett kellemetlenség eltörpül,
ahhoz a hírnévhez képest, amely egy ilyen
verseny alkalmával a településünk szá-
mára jelent. Az autóverseny péntek dél-
utáni és esti rajtjára – amelyben hetényi
verseny-zők is érintettek voltak Späth
Szabolcs és Köbli Károly révén – közel
ezer néző gyűlt össze a Vasutas utca és a
kövestetői szakasz mentén, hogy nézze a
versenyt vagy szurkoljon kedvencének.          

Július első hétvégéje pedig igazi
bringás esemény volt településünkön.
Szombaton egy országos túrakerékpáros
rendezvény helyi állomásának, a Ring
sorozatnak adott helyszínt Hetény,
vasárnap a ZENGŐ GRAND PRIX
versenyt rendeztük, amely már vérbeli or-
szágúti futam volt. Mindkét eseménynek a
hosszúhetényi székhelyű ZENGŐ SE volt
a rendezője, az esemény fő támogatója és
fő szervezője pedig a MAKETUSZ (Ma-
gyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség).

A túrán 200 induló vett részt, akiknek
pedig versenyezni támadt kedve, közel
100-an voltak. Ennyi bringás még soha-
sem volt egyszerre Hoszúhetényben, de
még a környéken sem!

Fotók: Soós Attila, Papp János
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Testületi ülés - április 3.

HÉSZ módosítás
A Hosszúhetény Község Helyi Építési

Szabályzatáról szóló 8/2016. (X.24.) ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban:
HÉSZ) módosítására nyolc kérelem
érkezett, amelyeket a képviselő-testület
megvizsgált, és döntést hozott a helyi ren-
delet módosítási eljárásának elindításáról.
Továbbá két önkormányzati javaslat is
szerepelt a módosító indítványok között.  
Berkecz Balázs tervező: A képviselő-

testület korábban döntött arról, hogy elfo-
gadja a tanulmányterveket a tervezés
alapjának, majd a partnerségi egyeztetés
szabályainak megfelelően, valamint a kor-
mányrendeletben rögzített eljárási szabá-
lyok szerint megindult a teljes eljárás
előkészítése. A szakigazgatási szervek
megkeresése után minden tételnél telepü-
lési tanulmányterv készült. Az állami
főépítésszel és a hatóságokkal a kifogásolt
tételekre az egyeztetés megtörtént. 
Dr. Herbert Tamás: A módosításokat átte-

kintve személyes aggálya, hogy egyre
többen költöznek ki a szőlőhegyre pin-

cékbe, vagy építkeznek ezeken a terü-
leteken. Az önkormányzat korábbi koncep-
ciója is az volt, hogy a belterületi határokat
ne növeljék, illetve a szőlőhegyi ingat-
lanokon való építkezést inkább szorítsák
vissza, mivel a zárkerti ingatlanok infra-
strukturális fejlesztését az önkormányzat
nem tudja megoldani. A testület a korábbi
településrendezéssel pont ezt akarta elke-
rülni, ezért is érzi fontosnak a szabályok
pontosítását.  Úgy gondolja, hogy a mos-
tani HÉSZ módosítással a lehetőségekhez
mérten szigorítani kell ezekben az
övezetekben a szabályozást.

Egyéni választókerületi eredmények 

1.sz. szavazókör
Fő  u. 173.

Óvoda

2. sz. szavazókör
Fő u. 154. 
Kultúrház

3. sz. szavazókör
Fő u. 5. 

Bölcsőde
Összesen:

Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyar-
országért Mozgalom - Momentum Moz-
galom - Magyar Szocialista Párt - LMP
Magyarország Zöld Pártja - Párbeszéd
Magyarországért

252 222 222 696

Normális Élet Pártja 11 6 6 23

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 22 31 65 118

Megoldás Mozgalom 10 4 12 26

Mi Hazánk Mozgalom 38 36 24 98

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség -
Kereszténydemokrata Néppárt 301 295 273 869

Magyarországi  Németek Országos
Önkormányzata 9 27 21 57

Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatas 1 - - 1

Országgyűlési képviselők választása
Listás eredmények Hosszúhetényben

1.sz. szavazókör 
Fő  u. 173.

Óvoda

2. sz. szavazókör
Fő u. 154. 
Kultúrház

3. sz. szavazókör
Fő u. 5. 

Bölcsőde
Összesen

Dr. Hargitai János (FIDESZ-KDNP) 309 324 295 928

Schwartz-Kiefer Patrik (DK-Jobbik-
Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd) 263 237 241 741

Bernáth Csilla(Mi Hazánk) 42 43 64 149

Döbrei István (Megoldás Mozgalom) 16 7 17 40

Kós Zoltán (Magyar Munkáspárt,
ISZOM) 6 4 2 12
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Dömös Károly képviselő hozzátette,
hogy szerinte ki kell zárni annak lehető-
ségét is, hogy több terület összevonása
esetén a rendeletben meghatározottnál
nagyobb mértékű ingatlant építhessen a
tulajdonos.

Csörnyei László polgármester: Az
épületek nagysága maximalizálva van 140
m2-ben. 

Orbán László jegyző hozzátette, hogy
a jegyzőnek már nincs hatásköre a
telekalakításos eljárásokban. Az új építke-
zések egyszerű bejelentése kormányhi-
vatali hatáskör. Ennek a felülvizsgálatára
az önkormányzat településképi rendelete
ad lehetőséget.

Végül a képviselő-testület úgy döntött,
hogy a javaslatokat a következő változtatá-
sokkal fogadja el: 

a) A mezőgazdasági-külterület (M-k)
jelű övezetben lakófunkció nem hozható
létre.

b) Az idegenforgalmi és a rekreációs
területek övezeti előírásaiban egyaránt
60% legyen a minimális zöldfelület
mértéke. 

c) A rekreációs terület övezeti
előírásaiban a technológiai építményekre
vonatkozó 15 m kedvezményt töröljék.  

A testület továbbá felkérte a pol-
gármestert, hogy  bocsássa véleményez-
tetésre a tervdokumentációt, s ha szüksé-
ges az egyeztető tárgyalást tartsa meg.
Amennyiben döntést igénylő ellentétes
vélemény nem érkezik, úgy a vélemé-
nyeztetési eljárást a képviselő-testület a
Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint
lezártnak tekinti.

Belterületbe vonási kérelmek
A Hársas utca lakóitól kérelem érkezett

az ingatlanjaik belterületbe vonására,
mivel a földhivatali nyilvántartás szerint a
terület külterület. Az önkormányzat szer-
kezeti szabályozás terve szerint már bel-
területbe van helyezve. 

Hajdu Csaba főépítész a Hársas utca
belterületbe vonását nem kifogásolta, mert
a területet a hatályos HÉSZ belterületbe
vonhatóként szabályozza. 

Orbán László azt javasolta, hogy
egyeztet a földmérővel a szükséges vál-
tozási vázrajzok miatt, majd egy tájékoz-
tatót készít az eljárás menetéről és
költségeiről az érintettek részére.

A képviselő-testület a Hársas utca bel-
területbe vonását támogatva, a jegyző
javaslatát elfogadta 

***
A Szente Company Kft. kérelmet nyúj-

tott be a tulajdonában lévő 755/1 hrsz-ú
ingatlannal szomszédos 0155/6 hrsz-ú kül-
területi ingatlanból 1000m2 terület bel-
területbe vonására. A területen a meglévő
társasház részére kert kialakítását tervezi.
A telkek összevonása a jelenlegi szabályo-

zás szerint nem lehetséges, ezért a HÉSZ
módosítását kérte. A főépítész álláspontja
szerint a meglévő régóta befejezetlen
épület jobb használhatósága érdekében
javasolt a belterületbe vonás, amelynek
előzetes feltétele a HÉSZ módosítása.
Jelen eljárásban ez már nem kezelhető,
mert visszavetné az egyébként is régóta
húzódó eljárást. A soron következő
módosítási eljárásban javasolja szerepel-
tetni ezt az ügyet. A kérelmező térítse meg
településrendezési szerződésben a terve-
zési költségeket, ehhez a kérelmezőnek
telepítési tanulmánytervet is kell készíttet-
nie, amelyben megoldást kell adnia,
lehetőség szerint a módosítás környe-
zetében, a kötelezően kijelölendő zöld-
terület helyére, és a biológiai aktivitásérték
szinten tartására is.

A képviselő-testület a főépítész javas-
latát egyhangúlag elfogadta. 

***
Schunk József kérelmet nyújtott be a

Schunk Pince bővítésével kapcsolatban. A
borászat épületét a szabályozás szerint a
jelenlegi területén nem lehetséges bőví-
teni. Az ingatlan fejlesztését a 2328 hrsz-ú
ingatlanon valósítaná meg. 

A testület a kérelmet támogathatónak
tartotta azzal, hogy a főépítész javaslata
szerint a soron következő HÉSZ módo-
sítási eljárásban szerepeljen az ügy.

A településkép védelméről 
Az egyes ingatlanok helyi védelmének

törlésével kapcsolatos lakossági igények, a
főépítész által javasolt kisebb pontosítá-
sok, valamint a HÉSZ módosítások miatt
szükségessé vált a Településkép védel-
méről szóló 7/2020 (VIII.26.) önkor-
mányzati rendelet módosítását 

A képviselő-testület a rendelet módo-
sítására vonatkozó eljárást megindította, s
felkérte a települési főépítészt, hogy foly-
tassa le a partnerségi eljárást, valamint a
településképi rendeletek véleményezésére
szolgáló internetes felületen vélemé-
nyeztesse a rendelet-tervezetet a jogszabá-
lyokban meghatározott szervezetekkel.

Ingatlan vásárlási ügyek
Pataki Zoltán kérelmet nyújtott be a

474 hrsz-ú önkormányzati ingatlan meg-
vásárlására, mely jelenleg (Zkp) zöldterü-
leti övezeti besorolásba tartozik. 

Hajdu Csaba főépítész a kérelmezővel
már egyeztetett és tudomása szerint csak
akkor aktuális számára a dolog, ha a szom-
szédos telkeket is meg tudja vásárolni.
Véleménye szerint a tárgyi ingatlan érté-
kesíthető, de előzetesen gondoskodni kell
róla, hogy a tervezett útfejlesztéshez szük-
séges terület a szabályozási terv szerint
leválasztásra kerüljön. 

A képviselő-testület  egyhangúlag úgy
határozott, hogy támogatja a kérelmet, és

megbízta a jegyzőt, hogy keresse meg
Pataki Zoltánt, hogy a vásárlási szándékát
fenntartja-e még.

***
Kóró Anna és Kóró Melinda kérel-

mezők a jelenleg Zkk övezeti besorolású
02 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingat-
lan megvételére tettek ajánlatot. A
tulajdonukban lévő 282 hrsz-ú telek
közútról való megközelítéséhez lenne rá
szükségük. A főépítész nem támogatta a
telek értékesítését, mivel a tárgyi ingatlan a
281 hrsz-ú közútról is megközelíthető. 

A testület a döntést elnapolta.

Bejelentések, egyebek
Orbán László költözési támogatást

javasolt Orsós Julianna Iskola u. 92/1. alól
a Fő u. 104-be átköltözése érdekében,
melyet korábban más családok részére is
biztosított az önkormányzat. Ennek össze-
ge 150.000,-Ft lenne.

A testület a támogatást egyhangúlag
megszavazta. 

***
Csajkás Géza elmondta, hogy a közel-

múltban tudomására jutott egy hír, mi-
szerint a Hideghegyen illetve a Nagy-
mezővel határos külterületi ingatlanon,
közel 40 hektáron, napelemparkot kíván-
nak létesíteni. Javaslata, illetve kérése,
hogy az önkormányzat az illetékes föld-
ügyi hatóságot írásban keresse meg a
szerződés szabályosságának felülvizsgála-
ta céljából. 

Herbert Tamás: Kérdése, hogy nap-
elemparkok telepítését, hogyan lehet
szabályozni a településen, mivel ez nagy-
ban rontja a településképet.

Berkecz Balázs tervező: A napelem-
park létesítését is országos jogszabály
szabályozza. 0,5 Megawatt teljesítményű
napelemet lehet telepíteni, kivéve Natura
2000 területeken. A telepítőnek egy éven
belül kell kérnie a településrendezést az
önkormányzattól. A 0,5 Megawatt teljesít-
mény feletti telepítést már a megyei
településrendezés szabályozza. A helyi
önkormányzat a településképvédelmi ren-
deletében tudja szabályozni illetve szükség
esetén korlátozni.

Csörnyei László válaszolt, hogy meg-
keresi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnökét telefonon, hogy ilyen esetben mit
lehet tenni, s másnap írásbeli megkeresést
is küld a kamarának.

***                                                                                                    
Csajkás Géza tájékoztatta a testületet,

hogy ideiglenesen egy ukrán családot
helyeztek el a Fő utca 143. alatti önkor-
mányzati ingatlanban. Az itt tartózkodás
ideje bizonytalan, ezért kérdezi, hogy a
rezsi fizetése illetve vállalása hogyan
történjen? A menekültek a háború befeje-
zését követően visszamennek Ukrajnába.

Csörnyei László: A rezsi költségeit az
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önkormányzat megfizeti, ezzel is támogat-
va a menekült családot tőlük ezért nem
kérnek ellenértéket. 

***
Herbert Tamás elmondta, hogy hosszú-

hetényi fiatalok megkeresték az Ifjúsági
Klub hasznosítása kapcsán, szerintük
adománygyűjtő pont, cserkész gyűlések,
ifjúsági közösségi találkozók helye
lehetne. A helyiség talajvíz mentesítésére
és a mosdó megjavítására lenne szükség,
ehhez kérnek segítséget az önkormány-
zattól. 

Csősz Beáta hozzátette hogy a Család-
segítő Szolgálat jelenleg is adomány
osztásra használja a helyiséget. A vizes-
blokk állapota eddig is problémás volt,
felújítása valóban szükséges lenne.

Csörnyei László javaslata, egy előzetes
helyszíni felmérés után kérjen az önkor-
mányzat árajánlatot a munkálatokra.

Czentner Györgyné képviselő kérdez-
te, hogy az óvoda parkolójának bővítésére
szánt területet sikerült-e az önkormányzat-
nak megvásárolni. Továbbá tájékoztatta a
testületet, hogy tapasztalatuk szerint az
óvodai hulladékgyűjtő edényeket folyama-
tosan idegenek töltik meg. Kérné a kame-
rarendszer bővítését a terület megfi-
gyelésére.

Orbán László válaszolt, hogy a terü-
letet sikerült megvásárolni az új tulaj-
donosoktól, s a földmérővel felvette a
kapcsolatot a területek összevonására.

Pál Attila válaszolt, hogy a jelenlegi
rendszer nem bír el több kamerát, a
lehetőségeknek viszont utána néz.

Testületi ülés – április 25. 

Határozatok végrehajtásáa
Dr. Csörnyei László: A lejárt határ-

idejű, – befejezett és a folyamatban lévő –
képviselő-testületi határozatok végreha-
jtásáról szólva elmondta, hogy az idén
beadott pályázatokból, a napokban többet
is megnyertek. A Top Plusz Élhető tele-
pülések című pályázat keretében a mozi
épület felújítására, a Magyar Falu Program
keretében a belterületi utak útburkolat
felújításán belül a Vasutas utca, Verseny
utca és a Fő utca óvoda hátsó udvarát
összekötő rész, illetve a Fő utca „Penics”-
köz szakasza kerül felújításra. A megyei
önkormányzati fejlesztések támogatása
pályázaton belül pedig az egészségügyi
kiscentrum tetőcseréje is megvalósul.
Leader pályázat támogatja a kultúrházban
egy vizesblokk kialakítását. A Hercegi-
dűlő Illés-hegyi elágazóig tartó szakaszá-
nak felújítására beadott Külterületi helyi
közutak fejlesztése című pályázat szintén
támogatást nyert.

Papp János: A Csókakő utca felújí-

tására korábban már megnyerték a
pályázatot. Mikor kezdődik a beruházás?
Javasolja, hogy a mozi felújításánál és az
egészségügyi kiscentrum tető cseréjénél az
udvarban lévő esküvőket vegyék figyelem-
be, egyeztessék az időpontokat a munkála-
tok megkezdése előtt. 

Pál Attila: A Csókakő utca felújítására
a pályázatot valóban megnyerték a támo-
gatás összege már az önkormányzat szám-
láján van. A felújítás elhúzódása abból
adódik, hogy a pályázat benyújtásakor az
engedélyes tervek még nem készültek el,
de időközben pótolták őket.

Csényi Norbert: A mozi felújítására
milyen tervet fogadtak el?  

Papp János: A tervek szerint meg-
marad a vetítőterem és ezzel egyidejűleg
kialakítanak egy mozi történeti kiállítást is.
Elsősorban az akadálymentesítés kerül
előtérbe, így a terepszinthez lesz igazítva a
belső tér. Mobil bútorzattal a többfunkciós
tér kb. 200 fő befogadására lesz alkalmas.

A terem bálok esküvők tartására is
használható lesz. A lehetőség az épület
későbbi bővítésére megmarad.

Zárszámadás
A képviselő-testület egyhangúlag

megalkotta A 2021. évi költségvetési
zárszámadásról szóló 3/2022.(IV. 28.) ren-
deletét.

Önkormányzatok támogatása
Martonné Sztázics Nóra: Az önkor-

mányzatok rendkívüli támogatására a
2022. évi központi költségvetésről szóló
törvény és a pályázati kiírás alapján van
lehetőség kérelmet benyújtani. A 2022. I.
negyedéves szemétszállítás díjtartozásra és
bér jellegű kifizetésre igényelnék meg.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy
határozott, hogy beadja a pályázatot.

Tanyagondnoki beszámoló
Orbán László a tanyagondnok beszá-

molóját nem kívánta kiegészíteni, azt elfo-
gadásra javasolta. 

A testület Czentner György tanyagond-
nok 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját egyhangúlag elfogadta, s
megköszönte a tanyagondnok eddigi mun-
káját.     

Ingatlan vásárlási kérelem
A jegyző az előző ülésen már tájékoz-

tatta a testületet, hogy Orsós György és
Orsós Katalin kérelmet nyújtott be az
általuk lakott Pécsvárad, Templom u.12.
hsz. alatti önkormányzati ingatlan
megvételére. Az ingatlant megtekinti és a
soron következő testületi ülésre javaslatot
tesz az ingatlan eladásának feltételeire
illetve árára.

Pál Attila az eladást támogatta, mivel

az önkormányzatnak többlet költsége szár-
mazik az épület állag megóvásából,
valamint a bérlők által felhalmozott szemét
elszállításából.

A képviselő-testület a kérelmet elfo-
gadta, a további feltételekről és az árról a
következő testületi ülésen dönt.  

Bejelentések, egyebek
Szegleti Orsolya elmondta, hogy a

Nagymező és Aranyhegy tájvédelmi körzet
mellett felmerült az eshetősége annak,
hogy az új tulajdonos napelemparkot
létesítene a területen. Az elhelyezkedése
miatt a földterület nem alkalmas ennek
kialakítására. Az építmény markánsan ki-
emelkedne a területből, s nagyban rontaná
a tájképet. Ezért ő aláírás gyűjtést kez-
deményezett ellene, melyre eddig közel
300 aláírás gyűlt össze. A kifüggesztés
04.19-én lejárt, az adásvételi szerződést az
Agrárkamara a Helyi Földügyi Bizottság
részére küldi meg. A bizottság elbírálása
maximun 6 hét lehet. Arra kéri a testületet,
hogy tiltsák meg, hogy területre építményt
lehessen elhelyezni. Tudomása szerint,
hogyha a tiltás bekerül a napokban a föld-
hivatalhoz, akkor 3 évig nem kerülhet rá
építmény, ezzel a napelempark létesítése
akadályba ütközne. 

Csörnyei László: Az új tulajdonos nyi-
latkozott, hogy nem akar napelemparkot
létesíteni a területeken. A kamarával
egyeztetett az önkormányzat lehető-
ségéről. Az építésügyi hatósági engedé-
lyezéséhez nem kötött a napelempark
létesítése, gyakorlatilag így 0,5 MegaWatt
alatti teljesítményű napelemparkot bárki
bárhol létesíthet. A terület nem jó minő-
ségű. A piaci érték és a földügyi kereslet
alapján nem kirívó az adásvételben
szereplő eladási ár. A helyi földügyi
bizottságnak van jogköre az elmúlt 20 év
jövedelemtermő képességének az átlagára
alapján felülbírálni, véleményezni a
szerződést. Az elmúlt testületi ülésen a
HÉSZ módosítása kapcsán a telepü-
léstervező elmondta, hogy mezőgazdasági
terület átminősítését 5 évig nem lehet
kérni. 

Szegleti Orsolya mégis úgy gondolta,
hogy szükséges a tilalom feljegyzése a
földterületre, mert így a későbbiekben ez
semmilyen módon nem játszható ki. 

Orbán László elmondta, hogy rende-
lettel lehet szabályozni a változtatási tilal-
mat, ebben a főépítésszel egyeztetett. A
területekre változtatási tilalom elrende-
léséről kell rendeletet elfogadnia a testület-
nek. A rendelet-tervezetben még három
ingatlan szerepel 0159,0162/1 és a 0162/2
hrsz, mivel ezekre is javasolt a tilalom
elrendelése. A rendelet 3 évig hatályos
utána a tilalmat hosszabbítani lehet, ameny-
nyiben ez szükséges. A megvásárolandó
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területek a Natura 2000 természetvédelmi
területtel közvetlenül határosak. Az új tulaj-
donost levélben kereste meg, aki egy
személyes találkozót kért. A
megbeszélésen jelent volt Papp János és
Csajkás Géza képviselő úr is. A leendő
tulajdonos a megbeszélésen határozottan
kijelentette, hogy nem kíván napelem-
parkot létesíteni a földterületeken. A tulaj-
donos pályakezdő földműves és hitelből
vásárolja meg az ingatlanokat. A földfor-
galmi törvény alapján a földterületet a
földműves mezőgazdasági termelésre
használhatja 5 évig, ennek változtatása ez
idő alatt nem lehetséges. Az Agrárkamará-
val telefonon egyeztetett, és a polgármester
úr írásos megkeresésére a szakmai válasz
megérkezett. A levél szerint az adásvételt a
jogszabályban a meghatározott szempon-
toknak való megfelelés vonatkozásában
vizsgálják és támogatják vagy nem támo-
gatják.

Csényi Norbert javaslata, hogy a
testület minél több formában kezdemé-
nyezze a napelempark létesítésének
tiltását. Ha erre határozat vagy rendelet
formájában van  szükség, akkor hozza meg
azt. A  képviselő-testületet az a tény, hogy
már elindult egy lakossági  aláírás-gyűjtés,
véleménye szerint, teljes mértékben feljo-
gosítja a rendelet alkotásra illetve a változ-
tatási tilalom elrendelésére.

A testület végül egyhangúlag megal-
kotta a Hosszúhetény külterület egyes
ingatlanjaira vonatkozó változtatási
tilalom elrendeléséről szóló 4/2022.(IV.
28.) rendeletét.

Papp János tájékoztatta a testületet,
hogy Mosonyi Csabáné népi iparművész
felajánlotta az önkormányzatnak  ajándé-
kozás jogcímén az általa készített Hímes-
tojás-Mintakincstárat, mely 2000 darabból
áll. Ezt az önkormányzat nevében a pol-
gármester úr köszönettel elfogadta.

Orbán László elmondta, hogy közel 20
éve minden évben kiírják a  „Gondos
Gazda Takaros porta” településszépítő
versenyt. Ennek kapcsán Gondosné Szí-
jártó Valéria, a verseny egyik aktív
szervezője javaslatot tett a 20.000 Ft értékű
díj emelését 50.000 forintra. Ez éves szin-
ten 150.000,- Ft kiadást jelentene. Amen-
nyiben a testület ezzel egyetért, a soron
következő testületi ülésre előkészíti a ren-
delet-tervezetet.

A képviselő-testület a módosítással
egyet értett.

Óbert Gábor alpolgármester: Fűnyí-
rással kapcsolatban elmondta, hogy a falu
közepén a Fő utca 143-tól a zöldséges felé
az árokparton is szükséges lenne a nyírás.
Ez többször kimaradt mi ennek az oka?

Pál Attila válaszolt, hogy utána fog
nézni, amennyiben önkormányzati terület,
le fogják nyírni.

Herbert Tamás: A falu központjában jó
lenne kihelyezni fedett padokat, ahol a fiat-
alok összegyűlhetnének, beszélgethet-
nének. A településre kirándulók részére is
alkalmas lehet, valamint nagyban növelné
a település befogadóképességét. Korábban
készültek tervek arra, hogy a Kőbányánál
egy térfalat építenek, mely megfogná a
falat, ezáltal a leomlott kövek elszállítása
vagy hasznosítása is megoldható lenne. A
szelektív kuka elszállításának gyakoriságát
növelni kellene. A szolgáltatót meg kellene
keresni ez ügyben.

Orbán László a képviselő úr javasla-
tára elmondta, hogy volt már, hogy mind-
két játszótéren  összegyűltek a fiatalok.
Sajnos több lakossági panasz érkezett be,
mivel a zenét túlságosan hangosan hallgat-
ták és gyakran késő éjszakába nyúló
kiabálás zavarta a közelben lakókat. A
szelektív hulladék szállítási alkalmainak
sűrítése céljából már korábban is megke-
reste a szolgáltatót, de kapacitás hiányra
hivatkoztak. Ettől függetlenül ismételten
meg fogja keresni a Dél-Kom Nkft.
ügyvezetőjét. 

Réthy Zsuzsanna védőnő elmondta,
hogy az Iskola u. 92. előtt a lakók sokszor
idő előtt kiteszik a zöldhulladékot. Ez
nagyban akadályozza a forgalmat és
esztétikailag sem szép. Ennek az állapot-
nak a megszüntetésére, valamilyen
megoldást kell találni.

Csörnyei László: Lehetőség lenne arra,
hogy a települési zöldhulladékot elszállít-
sák egy szerves hulladékot komposztáló
lerakatba. Korlátlan mennyiségben lehetne
vinni, csak a szállítást kell megoldania a
falunak.

Csényi Norbert szerint a zöldhulladék
helyben való feldolgozása célszerűbb
lenne.

Pál Attila: A zöldhulladék feldolgozása
jelenleg elég költséges. A költségeket
csökkentené, ha a komposztot értéke-
sítenék. 

Testületi ülés – május 30.

Határozatok végrehajtása
Orbán László jegyző elmondja, hogy

a kormány a veszélyhelyzetet meg-hossz-
abbította, ezért a Klímatrióplussz Kft. bér-
leti díját még nem lehet megemelni. 

Herbert Tamás kéri a határszemle
időpontját minél előbb kitűzni. Jelentős
problémát okoz a településen lévő bel-
területi és külterületi utak elnevezésének
hiánya. A tűzoltóautó és mentőautót a GPS
rossz helyre irányítja emiatt. Javasolja,
hogy a képviselő-testület pótolja a hiá-
nyosságot! 
A veszélyhelyzet megszűnését követően a
bérleti díj emelését javasolja.

A képviselő-testület megbízza a jegy-

zőt és a mezőőrt, hogy térképezze fel azo-
kat az önkormányzati utakat, melyeknek
nincs elnevezése.

A helyi önkormányzat és intézményei
2022. évi költségvetésének módosítása

Csörnyei László elmondta, hogy a
költségvetés módosítására a megnyert
pályázatok miatt volt szükség. Ezen
pályázati bevételek összegével módosult a
bevételi oldal. 

A képviselő-testület egyhangúan – 5
igen  szavazattal – megalkotta Hosszúhe-
tény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi önkormányzat és
intézményei 2022. évi költségvetéséről
szóló módosító rendeletét.

Az Önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyása

Minden önkormányzat számára kötele-
ző a közbeszerzési terv jóváhagyása. A
közbeszerzési értékhatár 150 millió fölött
van. Jelenlegi pályázatok közül a mozi
épületének felújítása, átalakítása került be
a tervbe. A későbbi változás esetén a
közbeszerzési terv bármikor módosítható. 

A Településüzemeltetési NKft. 2021. évi 
szakmai  és pénzügyi beszámolója
Pál Attila ügyvezető elmondja, hogy

szakmai beszámolóját kiegészíteni nem
kívánja. A Facebook oldalon folyamatosan
tájékoztatást adnak az aktuális munkáikról.
A 2021-es évben pályázatok írásának
átvállalását és menedzselését koordinálását
megoldották. Folyamatos munkáik: Ját-
szóterek felújítása, szociális lakások belső
felújítása, iskolában végzett feladatok,
útépítési munkák. Bölcsőde épületének
felújítása és átalakítása az igényeknek
megfelelően. Egy köztéri sportpark kiala-
kítása is megtörtént pályázat keretében.    

Pál Attila elmondta, hogy a tárgyévben
közel azonos mérleg főösszeggel zártak az
előző évhez képest. A tavaly előtti 1 M
forintos nyereséghez képest 0,5 milliós
nyereséggel zártak. Kirívó tételnek számít
a passzív időbeli elhatárolások 1 millió
forintról 11 millió forintra való növeke-
dése. Ez a térfigyelő kamera pályázatból
származó tételt tartalmazza. 

Herbert Tamás kifogásolta, hogy  a
mérlegből nem látszik, hogy a Nkft. meny-
nyi támogatást kapott az önkormányzattól,
mennyi volt a saját bevétele és milyen
ráfordítások kerültek az iskola fenntartá-
sára.

Csörnyei László elmondja, hogy az
önkormányzat költségvetésében az üze-
meltetésre fordított összegek elkülönülten
látszanak.

A képviselő-testület a beszámolókat
elfogadta azzal, hogy készüljön egy külön
kimutatás: az önkormányzattól kapott
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támogatások, a saját bevételek, az ál-
talános iskola üzemeltetésére fordított
költségeiről.

Beszámoló a gyermekvédelemről
A gyermekvédelem körében nyújtott

pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a
gyermekek napközbeni ellátásáról és a
jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági
intézkedésekről nyújtott be beszámolót
Orbán László jegyző. 

Előterjesztése mellé a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszá-
molóját is csatolta, melyben az intéz-
kedések száma a korábbi évekhez képest
csökkenő tendenciát mutatnak. Pozitívum,
hogy a környező településekhez képest a
falu nem tartozik a veszélyeztetettek közé.
A település állandó lakosság száma nőt,
meghaladja a 3500 főt.

Temetőgondnoki szerződés 
A községi köztemető gondnoki

teendőit már 2006 óta Balázs László látja
el, aki kérelmet nyújtott be, melyben
előadta, hogy az általa használt gépek
javítási, karbantartási és üzembetartási
költségei megemelkedtek az infláció miatt.
Erre való tekintettel megbízási díjának
emelését kérte 2022. június 1-től. 

A képviselő-testület a községi köz-
temető gondnoki teendőinek ellátásáért
fizetendő  megbízási díjat, a jelenlegi inflá-
ció mértékére és az üzemanyag költ-
ségekre  való tekintettel, 2022. június 1-től
230.000 Ft/hó összegre emelte meg. 

Gondos Gazda - Takaros Porta
településszépítő verseny

Orbán László jegyző elmondta, hogy
az április 25-i testületi ülésen a testület
megbízta a rendelet módosításával. A
módosítás kapcsán áttekintette a 2022.
január 1-től hatályos rendeletet. A felül-
vizsgálat során több olyan rendelkezést
talált, amely már idejemúlt és a gyakorlat-
ban nem alkalmazzák illetve megfogal-
mazása pontosítást igényel. Mindezekre
tekintettel új rendelet megalkotását java-
solja. Az új rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg a 10/2001 (X.19.) önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti.

A védett ingatlanok támogatása
A településkép védelméről és a helyi

építészeti – műszaki tervtanács működ-
tetéséről szóló  7/2020. ( VIII. 26.) önkor-
mányzati rendelet lehetővé teszi a helyi
védettség alatt álló ingatlanok tulajdono-
sainak támogatását, az épületnek a szoká-
sos karbantartási feladatokon túlmutató, a
védettséggel összefüggésben szükségessé
váló, a tulajdonost terhelő munkálatok
finanszírozása céljából. 

2022-ben erre a célra 1.000.000 Ft-ot

tervezett be az önkormányzat. A helyi ren-
delet szerint a támogatás mértéke nem
lehet több a bekerülési összeg 50%-nál,
legfeljebb 500.000 Ft.
A támogatásra csak az önkormányzat által
kiírt pályázaton és a rendeletben meg-
határozott pályázati űrlapon lehet pályázni.
Az elmúlt esztendőben az önkormányzat
nem írt ki támogatási pályázatot.
A lakosság, illetve a védett épületek tulaj-
donosai körében viszont van érdeklődés és
igény a támogatásra.  

Csörnyei László: A korábbi években
fennálló veszélyhelyzet és az önkor-
mányzati bevételek elvonása miatt nem
írtak ki pályázatot. Úgy látja, hogy a jelen-
legi helyzet sem könnyebb.

Herbert Tamás javaslata, hogy az
önkormányzat írja ki a pályázatot, és a
beérkezett kérelmek függvényében
döntsön az elbírálásukról a megadott
határösszegen belül. 

A képviselő testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy kiírja a pályázatot.

Önkormányzati bérlakás eladása
Orsós György és Orsós Katalin Pécs-

várad, Templom u. 12. hsz. alatti lakosok
bérlakás vételi kérelmét az április 25-i
testületi ülésen elfogadta a testület. Az
ingatlant 2011-ben pályázati pénzen
8.000.000 Ft-ért vásárolta az önkor-
mányzat. Az ingatlan állapota nagyon
leromlott, lelakott. Látszik, hogy a bérlők
nem foglalkoztak az állagmegóvással.
Bérlőknek 378.500 Ft-os lakbér tartozása
van. Javaslata, hogy a képviselő-testület a
vételárba számolja el a tartozás összegét. A
vevők élni kívánnak a részletfizetési
lehetősséggel. Előterjesztésében három
határozati javaslatot tett az eladási árra. 

Herbert Tamás: Értékbecslés készült
az ingatlanra?

Csörnyei László: Nem készült. A mi-
nisztérium javaslata az volt, hogy  a
ROM_TOP pályázatban vásárolt ingat-
lanokat az önkormányzat lehetőség szerint
méltányossági alapon értékesítse. Javaslata
a 30%-os értékesítés.

Herbert Tamás javaslata az 50%-os
értékesítés az infláció miatt és amiatt, hogy
15 év múlva mit fog érni az ingatlanból
befolyt összeg.

A képviselő-testült Orsós György és
Orsós Katalin önkormányzati bérlakás vá-
sárlási kérelmét elfogadta, az 1042 hrsz-u
„kivett lakóház, udvar, gazd-i épület”
művelési ágú 2036 m2 területű ingatlant
eladásra kijelölte. A lakóingatlan eladási
árát 4.378.500 Ft összegben határozta meg.
A vételár megfizetésére vevők részére 15
évre kamatmentes részletfizetést a
megvásárolt ingatlanra az önkormányzat
javára 15 évre elővásárlási  jog bejegyzését
kérte.

Önkormányzati fejlesztések  
című pályázat keretében beérkezett

árajánlatok elbírálása
Pál Attila elmondta, hogy az ajánlat-

tételi felhívásra az egészségügyi centrum
tetőjavítására  beérkeztek az ajánlatok. A
statikus tervezővel helyszíni bejárást
kezdeményezett. Így készült egy árazatlan
költségvetés. Ezt küldték meg három
cégnek ajánlattételre. Úgy gondolja, hogy
így lehet a legjobban összehasonlítani az
ajánlatokat. A fő szempont az volt, hogy a
tető felújításának költségei ne növeked-
jenek tovább az infláció miatt, tehát
előnyben részesíthető azon ajánlattételt
adó vállalkozás, aki hamarabb tudja
megkezdeni a munkákat.

Óbert Gábor: A környező önkor-
mányzati épületeken dupla hódfarkú
cserép van, az ajánlatokban nem ez szere-
pel. Tudomása szerint a Tondach
tetőcserép megrendelése esetén annak
kiszállítása csak év végére várható. Erre
milyen megoldás?

Csényi Norbert úgy gondolja, hogy
ezek az árajánlatok magasak. Kérdése,
hogy helyben nem volt vállalkozó? 

Pál Attila: A pályázat keretében az
anyagok cserélhetőek valószínűleg dupla
hódfarkú cserép lesz a tetőn. Csényi Nor-
bert alpolgármester kérdésére válaszolva
elmondja, hogy természetesen helyi vál-
lalkozókat keresett először, de azok közül
egyik sem tudta vállalni már idén.

Csörnyei László: Lehet további ajánla-
tokat bekérni, de személy szerint koc-
kázatosnak tartja tovább várni a
kivitelezéssel. Nem lehet tudni, hogy az
árak hova szabadulnak el, ezért így nem
vállalja be a késlekedést.

A képviselő-testület a Fő utca 168. hsz.
alatti egészségügyi kiscentrum tető-
felújítására adott ajánlatok közül a Clever-
Complex Bt. bruttó 31.580.836 Ft-os aján-
latát fogadja el. 

Önkormányzati ingatlan eladása
A jegyző Pataki Zoltán és Pataki –

Komor Bettina budapesti lakosok földin-
gatlan vásárlási kérelme kapcsán megke-
reste a kérelmezőket, hogy nyilatkozzanak
fenntartják-e vételi szándékukat. Pataki
Zoltán a 473 hrsz ingatlant már
megvásárolta, és igény tart a 474 hrsz –ú
kivett beépítetlen terület művelési ágú
1.446 m2 területű ingatlan megvásárlásra. 

Herbert Tamás kérdése, hogy az ön-
kormányzatnak van-e kötelezettsége az
ingatlanhoz a közmű kiépítésére? Ameny-
nyiben az önkormányzatnak költségei
merülnek fel a közművesítés kapcsán azt
terhelje át a vételárral a vevőkre.

Csörnyei László: A víz a közúton van,
onnan a tulajdonos költsége a vízvezeték



A Nemzeti Összetartozás Napján fél
ötkor idén is megszólalt a templom
harangja, de az ünnepséget este hét órára
tették a szervezők.

A Himnusz közös eléneklése után
Reinhardt Júlia Pohárnok Jenő: Magyar
zászló című versét adta elő. 

Dr. Haramza Márk történész a Pécsi
Janus Pannonius Múzeum munkatársa
ünnepi beszédében történelmi visszatekin-
tést nyújtott a 102 éve történtekről, majd
mai teendőinkről osztotta meg gondolatait:
„Identitásunk nem szűkülhet a veszteségek
emlékezetére. (...) Magyarnak lenni nem-
csak állapot, nemcsak egy érték, hanem
feladat is: egy küldetés, egy alkotó vállal-
kozás, egy megvalósítandó életcél.
Törekvés arra, hogy minél jobban megis-

merjük és kiteljesítsük saját kultúránkat, és
hogy mindebben ne bénítsanak meg minket
félelmeink!.” 

A megemlékező gondolatokat köve-
tően Somogyi Bernadett vezetésével és
gitár kíséretével a Daloskör előadását hall-
hatták a jelenlévők. 

Az Önkormányzat, a Bányász Baráti
Kör és a Vácz Jenő Cserészcsapat kos-
zorúval tisztelgett a Trianon keresztnél.  

A Szózat és a Székely himnusz elének-
lése után az ünneplők a Kőbányához vo-
nultak, ahol a cserkészek közreműkö-
désével meggyújtották a Nemzeti Össze-
tartozás Tüzét és közös énekléssel emlé-
keztek az anyaországtól elcsatolt magyar-
ságra.                       Fotó: Bíró Gabriella
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Tűzgyújtással is emlékeztünk

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII   HHÍÍRREEKK

Szombat hajnalban indultunk Pilisre
a Spartacus ösvény meghódítására. A 15
km vadregényes (szó szerint értendő)
ösvényen Kis Marika vezetett minket.
Pilisszentlászlóról indultunk el a zöld
sávjelzésen. Útvonal: Delmát kúti dűlő-
Szarvas bérc - Sziklatorony - Nagy bükk
- Ördögmalom vízesés és étterem, ahol
megpihentünk egy kávé erejéig. Vissza-
út: Apát kúti völgy - Ördögbánya - Kaán
és Alpár forrás (ez a szakasz túránk
kihívásokkal teli része volt) Szent Lász-
ló völgy. Túránk célpontja: Kis Rigó
vendéglő.

Az étek elfogyasztása után és a túra
eseményeit „újraélve” indultunk el
Szentendrére, a szálláshelyünkre.
Társaságunk egyik fele (pihentebb?) esti
sétára indult a belvárosba, a „fáradtab-
bak” beszélgetésbe, kártyázásba merül-
tek. Aztán szépen elcsendesedtünk.

Másnap két csoportra osztottuk a csa-
patot. Mindkét csoport más-más felada-
tot kapott. Az egyik csapatnak a Prédi-
kálószék meghódítása, a másik csapat-
nak a Visegrádi fellegvár elfoglalása
volt a feladat. Aki először teljesítette a
feladatot, az adóvevőn hívta a másikat.

Tény, minkét vállalkozás sikerben
teljesedett ki! A kapcsolat létrejött. (ki
kit hívott az titok) Mivel a felhők gyor-
san haladtak az égen, hazafelé vettük az
irányt, gondolván megelőzzük őket.
Kiadós esők, vakító napsütés közepette
száguldoztunk otthonunk felé.

Úgy gondolom, a tréning a Csapat
javát szolgálta, ezen felbátorodva gon-
dolkodni kéne egy megerősítő trénin-
gen!                               Banga Sándor

Zárt csapatépítő
HOTE túra 

Az Önkormányzat nevében dr. Csörnyei László  és Óbert Gábor koszorúzott.

kiépítése, nem az önkormányzaté. 
A testület a Pataki Zoltán és Pataki-

Komor Bettina  Budapest, Mester u. 33-35.
hsz. alatti lakosok kérelmére a hosszúhe-
tényi 474 hrsz-ú „kivett beépítetlen
terület” művelési ágú 1.446 m2 ingatlant
eladásra kijelölte. Az eladási ára 1.500
Ft/m2, mindösszesen 2.169.000 Ft.

Bejelentések, egyebek
Csényi Norbert: „Madárbarát település

mintaprojekt” című pályázat beadásával
keresték meg őt. A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület hirdette meg
a pályázatot. A mintaprojektre önkor-
mányzatok pályázhatnak madárvédelmi
eszközök kihelyezésére közterületen.
A támogatás céljára rendelkezésre álló
összeg településenként 1 millió Ft, amelyet
madárvédelmi, természetvédelmi eszkö-
zök formájában kap a pályázatban nyertes

település, a támogatás része továbbá 1 db
Madárbarát mintakert tanösvény és 2 éves
szaktanácsadás is. Az eszközök és a tan-
ösvény kihelyezésében az MME a helyszí-
nen szakmai segítséget nyújt, a kihe-
lyezéshez szükséges emberi erőforrást
azonban a nyertes pályázónak szükséges
biztosítania. A pályázat lebonyolításában a
mezőőr is részt vesz. Kéri a testület támo-
gatását a pályázat beadásához.

A képviselő-testület úgy határozott,
hogy beadja a pályázatot.

Papp János képviselő véleménye
szerint a volt strand vízfelületét növelni
kellene, erről célszerű lenne egy tervet
készíteni. 

Óbert Gábor elmondta, hogy zártkerti
szurdokok karbantartása is fontos lenne,
mivel több helyen a bokrok és fák ágai
belógnak az útra komoly sérüléseket okoz-
nak a gépjárműveken.

Szeretné megtudni, hogy az óvoda parkoló
bővítése mikorra várható, mivel a nagy
számú gépkocsi forgalom miatt időként
„válságos” a helyzet.

Orbán László: Az óvoda parkoló
kialakítás részleteinek egyeztetésére a
következő héten jön hozzá a földmérő.

Herbert Tamás elmondta, hogy a
szőlőhegyi tulajdonosok felszólítása,
tájékoztatása szükséges a területük és
környékének rendbetartására.
A településen kevés a játszótér, szükséges
lenne a bringapark mellé is egyet tervezni.

Csörnyei László szerint az új telepi
részen is szükség lenne egy játszótér
kialakítása.

Dr. Orbán László
jegyző
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Az idei borverseny, mint mindig most
is a borminták leadásával indult. Március
21-én hétfőn nagy sűrgés-forgás kezdődött
a kultúrház emeleti termében. A gazdák
hozták nemcsak Hetényből, hanem a
környező településekről, távolabbi
vidékekről boraikat a megmérettetésre.
Az anonimitás biztosítása érdekében, min-
den palack bor véletlenszerű sorsjegy-
húzással kapott egy-egy nevezési számot,
majd a fajta, a termőhely, évjárat,  a pince
helye és a gazda neve került jegyző-
könyvbe. Rekord számú 166 minta ér-
kezett.

Az értékelés, borbírálat március 28-án
történt. A sok mintára való tekintettel
háromszor 4 tagú bizottság végezte el a
nem könnyű és felelősségteljes feladatot.
Kategóriák szerint fehér, rozé és vörös-
borok, melyek között 2021-es és annál
régebbi óborok is szerepeltek. A bírálat
végén az összes zsűritag részt vett a
kategóriák szerinti legjobb borok kivá-
lasztásában.

Az ünnepélyes eredményhírdetést
április 3-án a felújított Tavasz vendéglőben
tartottuk zenés vacsoraest keretében.
A díjazottak:

Legjobb fehérbor készítője Gruber
József - Chardonnay 2021. Legjobb rosé:
Szabó Gábor - Rosé cuvée 2021. Legjobb

vörösbor cím: Horváth Zoltán - Kadarka
2021.

Legeredményesebb hetényi termelő
Szabó Gábor lett, aki 3 arany- 2 “nagy
arany” éremmmel végzett a bírálaton. 

A nem hetényi termőhelyű borokat is
értékelte a zsűri: legjobb vidéki Koska

Károly (Berkesd) 2020-as siklósi termő-
helyű olaszrizlingje lett. Legjobb vidéki
vörösbor címet  Tóbiás László hetényi
borász villányi termőhelyű  2021  Cabernet
franc borával nyerte el.

id. Balázs László

Borvetélkedő rekord számú nevezővel

A hetényi díjazottak Hevér Lászlóval, a borbírálók elnökével

A harminc éves jubileumát ünneplő
Határokon Túli Magyarságért Alapít-
vány és a Székely Nemzeti Múzeum tá-
mogatásával  március 26-án nyílt kiál-
lítás a Kultúrházban. A „Napkeletről
jöttem, nagy palotás rakott városba ke-
rültem – Kós Károly világa 1912” című
vándorkiállítás utolsó baranyai állo-
mása volt a Nemes János Művelődési
Központ által szervezett tárlat, amely
Kós Károly hallatlanul gazdag építészeti
munkásságát mutatta be. Az Erdélyből
származó polihisztor tervezői hagyaté-
kát nagyméretű tablók segítségével
ismerhette meg az érdeklődő közönség.   

A megnyitón dr. Minorics Tünde az
alapítvány kurátora köszöntötte a meg-
jelenteket, Mézes Rudolf kuratóriumi
tag és a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségének elnöke pedig személyes
hetényi emlékeit felidézve nyitotta meg
a kiállítást. 

Dömény Anita férjével, Rafaellel és
Bizse Bulcsúval fergeteges erdélyi muzsi-
kával fokozta az esemény hangulatát.  A
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum felújítása miatt vándoroltatott
kiállítás egy hónapig volt látható
Hosszúhetényben.                         P. J.

“Napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem” 

Az érdeklődők egy csoportja a megnyitón



Mosonyi Csabáné Éva tojásíró népi iparművész neve nem
ismeretlen a hosszúhetényiek számára, hiszen több alkalommal
vezetett foglalkozást, ill. állított ki saját munkáiból a településen.
A hímes tojás készítésének hagyományát, a viasszal, gicával
történő tojásírás technikáját családi örökségként kapta. Ezt tovább
éltetve 2005-ben Népi Iparművész címet szerzett. Munkássága
révén oktató-DVD-t készítettek, 2011-ben megjelent a Hímes
tojások, majd 2016-ban a Míves tojások c. könyve. Egyéni felter-
jesztése alapján – amihez több mint 30 alkotó és intézmény,
köztük két hosszúhetényi tojásíró:  Buzsik Zoltánné és Zsombéki
Zoltánné is csatlakozott – „A tojásírás élő hagyománya”   felk-
erült  a szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére.

Évtizedes kutató- és gyűjtőmunkával hozta létre a tojásírás
mintakincsét, amelyeket friss, kifújt tojások héjára írt. 2006-ban
az 1500 darab saját készítésű, különböző mintájú hímes tojását
magyar rekorddá nyilvánították. Ez az egyedülálló hímestojás-
gyűjtemény immár több mint 2000 darabból áll, a Baranya
Megyei Értéktár része.  A településsel való jó kapcsolat okán ezt
a saját maga által készített Hímestojás-Mintakincstárat Hosszú-
hetény Községnek ajándékozta. A gyűjtemény 2000 darab,
különböző mintájú piros színű hímes tojásból áll. A kifújt tojás-
héjakon a Kárpát-medence hagyományos hímes tojásainak mintái
illetve minta-variációi láthatók, amelyek hagyományos tech-
nológiával készültek, mindegyik darabja népművészeti értéket
képvisel. Az ajándék forgalmi értéke 4.000.000 Ft, eszmei értéke
ezen felül az, hogy a kollekció egyedülálló, nincs más ilyen való-
di tojáshéjra írt tematikus  hímestojás mintagyűjtemény, ami egy
kéz munkája.

Hosszúhetény vállalta, hogy a gyűjteményt egyben tartja,
nem értékesíti, nem ajándékozza tovább más szervezetnek,
intézménynek vagy magánszemélynek az adományozó bele-
egyezése nélkül. Vállalta, hogy megfelelő száraz helyen tárolja,
lehetőséget biztosít az érdeklődő szakemberek részére a hímes- 

tojások kutatására, rendszerezésére.
Az adományozást április 8-án egy kis kiállítás keretében a

felek ajándékozási szerződésben is rögzítették, melyet
hosszúhetény nevében dr. Csörnyei László polgármester írt alá.

A gyűjtemény remélhetőleg egy helytörténeti állandó kiál-
lításnak is része lesz a közeljövőben, ha pályázati forrásból meg-
valósul a Kultúrház keleti szárnyának felújítása.

Fotó: Gulyás Tamás
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A  Nemes János Művelődési Központ két-három évente
visszatérő hagyománya, hogy természetfotó kiállítással emlé-
kezik meg a Föld Napjáról. Idén  a fenti címmel fogadta a láto-
gatókat Faltis Róbert grafikus fotókiállítása. Az április 22-én
nyílt tárlat  képei a Magas-Tátra tájain kalauzolták a szemlélőket. 
A megnyitón Závoczky Szabolcs a Duna-Dráva Nemzeti Park
igazgatója mutatta be az alkotót. Barátai – Rozvány György és
Bundy János – egy-egy írással kedveskedtek kortársuknak.
Tenorkürtön közreműködött Orsós Péter a helyi alapfokú
művészeti iskola növendéke.

Bundy János: Életszínek
(A sorok kezdőbetűi szerint)

Ég kékjének heves házassága,
Lángoló napunkkal vívott násza,
Egyesül a lombozat zöldjével,
Téged is már lassan így átölel.
Sárgára érlel sok búzamezőt,
Zárt világinkban véled egybenőtt.
Így győzhet le mindent a természet,
Nem láthatod benne az egészet.
Egyet tehetsz: meghajolsz előtte,
Kérve Istent fogadjon örökbe…

Parányi  pont a  Glóbuszon 

Egyedi ajándék a településnek
Mosonyi Csabáné évtizedes kutatómunkájának gyümölcsét adta Hosszúheténynek 
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Bazsarózsa Fesztivál
Idén első alkalommal rendeztük meg a

„Bánáti Bazsarózsa Népművészeti Fesz-
tivált”, mely rendezvénynek e különösen
védett növényritkaság lett a szimbóluma. 
A két napos esemény előestéjén egy ter-
mészetfotó kiállítás megnyitójával együtt
Závoczky Szabolcs a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóságának igazgatója nyitotta
meg a fesztivált. Szombaton az igaz-
gatóság közreműködésével indítottunk
több alkalommal is vezetett túrákat
Hosszúhetény határába, ahol az érdeklődő
turistáknak szakemberek mutatták meg a
különleges virágot. 

A kirándulásról visszaérkező vendé-
geket a falu központjába invitáltuk, ahol a
turistákat és minden kedves érdeklődőt
sokszínű programmal vártunk a hétvégén.

A Kultúrházban népi hagyományokról
tartottak előadásokat, a kézműves udvar-

ban lehetett alkotni és vásárolni, teret
engedtünk a népi hangszereknek, nagy
sikere volt a táncháznak is.   A Kőbánya
remek koncert helyszínnek bizonyult,
melyet máskor is érdemes igénybe venni.

A rendezvényből olyan hagyományt
szeretnénk teremteni, mellyel értéket
közvetítünk; kiemelten több figyelmet
fordítsunk a növényi kultúra ismertének
közvetítésére, a természetvédelem fontos-
ságára, a népművészet tiszteletére, a ha-
gyományok örökítésére, a különleges
helyi adottságokkal rendelkező telepü-
lésünk falusi jellegének megőrzésére. 

Garamváriné Csanálosi Andrea
rendezvény szervezője

a Kelet-Mecsek Kultúrmisszió Szolgáltató
Szociális Szövetkezet igazgató elnöke  

A Tájházak Napja idén egybe esett a Bánáti Bazsarózsa Fesztivállal. Ennek
apropóján bazsarózsa volt annak a rajzpályázatnak a témája is, amelynek kiállítását
április 23-án,  délelőtt nyitottuk a Tájházban. A hosszúhetényi iskolában meghirdetett
pályázatra 65 alkotás érkezett, egyedi megjelenítésekkel, különböző technikákkal. A
kiállítás megnyitón a tájház vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, a zsűri tagjai mél-
tatták a rajzokat és alkotóikat. Az eredményhirdetésen nyolc diákot jutalmaztak meg
kiemelkedő teljesítményükért. A kiállítás végén megvendégeléssel köszöntük meg a
gyerekeknek a lelkes munkát, a szép rajzokat. 

Délután a tájház udvarán “Játékok a természetben” címmel a Kelet-Mecsek
növény- és állatvilágához kapcsolódó interaktív foglalkozásokat tartottunk. Nagy si-
kert aratott a gyerekek körében a növénypaletta készítése, a bazsarózsa kirakó és a
különböző növény- és állatfelismerő játék. Kemencés lepényt is kóstolhattak a
vendégek, melyet a Hosszúhetényi Falusi Turizmus Egyesület tagjai készítettek és
kínáltak, a szép számmal betérő vendégnek. 

Másnap a tájház ingyenes látogatása mellett délutánra az udvaron mozgásos népi
játékokat terveztünk. Két kisgyermekes család tért be a portánkra, de a hirtelen jött
vihar menekülésre kényszerítette őket. Az eső a vasárnap délutáni szabadtéri programot
sajnos meghiúsította, de a tájház kiállításainak megtekintésére így is volt lehetőség. 

Poór Gabriella 

Tájházak Napja
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Az utóbbi évek gyereknapjainak leg-
népszerűbb eleme a Takács Ferenc által
szervezett a Tour de Hosszúhetény volt. Az
idén is száz százalékos volt az előre-
gisztráció, de az időjárás sajnos sok csalá-
dot elriasztott a kedvelt kerékpáros
körtúrától. 

Az esős, szeles idő a délelőtti prog-
ramot így megtépázta, de délután a rendez-
vénysátor alatt azért elindultak a gyerek-
napi események. A helyi önkéntes tűzoltók
sem rettentek vissza, a szokásos  élményt
nyújtották a gyerekeknek, Kercsó Józsi
bácsiék pedig fűzfasíp készítéssel várták
az ügyeskezűeket. A színpadon eközben a
Pannon Filharmonikusok vonósnégyese
adott hangulatos koncertet.

A Márkusszínház bábelőadását ezúttal
is nagy siker kísérte, ahogy Püspöki Péter
és felesége zenés gyerekműsorát is. 

A 682 sz. Vácz Jenő Cserkészcsapat
tagjai nem csak pakoló-rendezőként segí-
tették a gyereknapot, hanem vidám felada-
tokkal, énekes játékokkal is szórakoztatták
a megjelenteket. A Hetényker Bt. dolgozói
nevében Nagyné Óbert Bianka ivólével és
süteménnyel támogatta a gyerekeket, az
anyukák az elmaradhatatlan palacsinta-
kínálattal járultak hozzá a gyereknaphoz.
Egész napos egészségügyi szolgálattal biz-
tosította a délelőtti kerékpártúrát és a

délutáni programot Pojányi Evelin és Tóth
Andor.

A gyereknappal kapcsolatban január-
ban megfogalmazódott összefogás ered-
ményeként mozgalmas, gazdag program
állt össze május tolsó vasárnapjára. Kár,
hogy az időjárás nem volt igazán gyerek-
barát, de a védelmet jelentő rendezvénysá-

torban így is nagyon jó volt a hangulat.  A
támogató szülők, a Hosszúhetényi Turista
Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
a Nagycsaládosok Egyesülete, a Vácz Jenő
Csekészcsapat, valamint az önkormányzat
és a Nemes János Művelődési Központ
együttműködésével megvalósult gyerek-
nap jó alap a jövő évi megrendezéséhez.

Május 21-én az „Interaktív családi
nap” reggeli zenés köszöntővel indult az
iskolában. A kissé szeles időben egymást
kergették a felhők az égen, de szerencsére
nagy esőt nem hoztak a suliudvarra (az
elektronikai berendezések és a szervezők
nagy örömére). Talán a gyerekek csilingelő
hangja csalogatta elő a Napot, hiszen az
Osztályéneklési gálán legeredményeseb-
ben szereplő, és az iskolai diákszavazást
megnyerő osztályok énekeltek az udvaron.

A hangszeres bemutatkozók, a mese-
mondók, a bűvészek, a villámgyors Rubik
kocka kirakók, az énekes szólisták és a
néptáncosok a „Ki mit tud?”- on mutatták
be tehetségüket.

Mindeközben a sportpályán gyülekez-
tek a szülőkből és diákokból verbuválódott
csapatok, hogy megmérkőzzenek egymás-
sal. Asztalitenisz és tollaslabda is várta az
érdeklődőket.

A legkisebbek a „kuckóban” kéz-
műveskedhettek, a többiek részt vehettek a
hangszersimogatón, érdekes kémiai kísér-
leteket nézhettek meg, melyet a tanulók
végeztek, vagy rajzolhattak, társasjá-
tékozhattak. A bátrabbak élethű műsebet is
készíthettek a cserkészek segítségével.

A táncházban moldvai dallamokra tán-
colhattunk, a talpalávalót Dömény Anita és
zenekara húzta. Ebéd után jót beszélget-
tünk az árnyas fák alatti padokon.

A változatos programkínálatból válo-
gatva minden korosztály jól érezhette
magát ezen a napon. Ehhez bizonyára hoz-

zájárult Takács Géza és Szirtes Zoltán
“lacikonyha” tevékenysége is, hiszen a
sültkolbásznak minden falatja elfogyott. 

Köszönet a közreműködésükért és a
szülők együttműködéséért!

Lázárné Szabó Emese
Fotó: Gulyás Tamás

Családi nap az iskolában

Gyereknap összefogással
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Talicskolás huszadszor
14. Rocktalicska

Az idei volt a 14. Rocktalicska a
faluban. A megszokottól eltérően idén
csupán négy zenekart hívtunk, de ez
nem jelentette azt, hogy a hangulat nem
volt legalább olyan jó, mint az elmúlt
években.
Voltak igazán fiatal és örök ifjú
fellépők, mondhatni, idén nem csak a
Talicskaolimpia versenyzőit határozhat-
tuk be úgy, hogy „a legkisebbektől a
legnagyobbakig”.

Az első fellépő a Csütörtök17 volt,
akik örök ifjakként fáradhatatlanul – az
ő szavaikkal élve – melegítették be a
közönséget.

A hetényi gyökerekkel is rendelkező
U16 volt a második banda, akik elfog-
lalták a színpadot, és megtöltötték élet-
tel a környéket. A szemtelenül fiatal
tagokból álló zenekarra senki nem
mondhatja, hogy tehetségtelenek, iga-
zán jó koncertet adtak.

Az utolsó két együttesben a tagok
között átfedés van. Az Avement és a New
Divide énekesét akkor este mindenki
tisztelte, hiszen egymás után kétszer is
színpadra állt, amit a hangja bánt a kon-
cert végére. Az Avement és a New
Divide tagjairól is elmondható, hogy
végtelen energiával rendelkeznek, és
amellett, hogy az Avement-es srácok
szerint a szüleik nem szeretik a zenéiket
(de őket annál jobban), a közönség ezzel
biztosan nem értene egyet. A New
Divide pedig felidézte sok ember tiniko-
rát a régi Linkin Park slágerekkel,
amiket mindenki együtt énekelt.

Összességében egy sikeres ren-
dezvényt zártunk, persze, van miben
fejlődni, mint mindig, és azon is lesznek
a szervezők, hogy a jövő évi Rocktalics-
ka ennél is nagyobbat szóljon.

Bíró Gabriella

Az elmúlt két évben az ismert járványügyi okok miatt nem tudtuk megrendezni  a
jubileumi Talicskaolimpiát. A 2001-ben indított közösségi esemény a település leg-
nagyobb rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt évtizedben, miután Rock- ill. Folk-
talicska is kapcsolódott hozzá. Az előbbi 14. , az utóbbi nyolcadik alkalommal.

Idén – kihasználva az infrastruktúrát –, a gyereknapot is ehhez kapcsolták a

A Folktalicska eredeti céljához híven
fiatal népzenészeknek, szólistáknak kíván
bemutatkozási, fellépési lehetőséget kínál-
ni, az utóbbi években a népzenei hang-
versenyhez egy-egy ismertebb, rutinosabb
csapat önálló koncertje társult. Idén a
Kacaj zenekar tetézte be a kiváló hangulatot. 

Az ifjaknál először a Somkerék
zenekar utánpótlására hivatott Pótkerék
zenekar lépett színpadra ismert hetényi
dallamokkal, őket Hock Viola követte, aki
nem csak éneklésben, hanem táncolásban
is jeleskedik, hiszen  a gyermek néptán-
cosok országos szólótánc fesztiváljára is
bejutott.
A Kispévönye (Hock Viola, Gyöngyösi

Gréti, Molnár Adél, Arnold Laura, Dóczi
Kristóf) hetényi népdalcsokrot énekelt,
majd  Bojtos Lili következett. Az éneke-
seket Varga Dóra készítette fel.

A Zengető együttes nem először szere-
pelt a Folktalicskán. A Nagy Lajos Gim-
názium zenekara gyimesi és moldvai dal-
lamokat játszott ezúttal. A zenekart
követően Molnár Veronikától két csodá-
latos székely népdalt hallhatott a közön-
ség. Felkészítő tanára Rák-Papp Cecília volt. 

A Pévönye együttes 20 éve alakult,  az
akkori alapítók közül ma már többen
családanyák, akiket Detrich Pálné Klári
néni jóvoltából mindig újabb generációk
követtek az együttesben. Detrichné vissza-



vonulását követően Varga Dóra vette át a
dalosokat. A három tagú énekegyüttes
(Jánosi Zengő, Bojtos Lili, Neukirchner
Noémi) hetényi népdalcsokrot adott elő.
Somkerék zenekar tagjai közül az első
Folktalicskán még kisgyerekként léptek
színpadra. A Keserű Árpád vezette
együttes most meggyőző rutinnal, hang-
szertudással magyaregregyi és hosszúhe-
tényi táncdallamokat  játszott.
A fellépő előadók emlékpólót kaptak a
rendezőktől ezúttal is, ahogy az elmúlt
években.

***
A talicskaolimpia délelőttjén a főző-

kanálnak jutott a főszerep. Az idei főző-
versenyen 7 csapat fogott fakanalat, hogy
megmérettesse magát. Civil szerveze-
teknek, baráti társaságoknak adtunk le-
hetőséget, kikötés nélkül, hogy főzzenek
valami ízletes ételt. A rossz idő ellenére a
kitartó csapatok jobbnál jobb szabad tűzön
főtt finomságot készítettek, nagy gondot
okozva ezzel a háromtagú zsűrinek. Babos,
káposztás ételek készültek a kakaspörkölt
és a sváb ételkülönlegességek mellett. A
főzőversenyen mindenki nyert, a közönség
is, akik megkóstolhatták az ételeket, és a
csapatok is, akik közül senki sem ment
haza üres kézzel. 

A Tavasz vendéglő felajánlását (3 fogásos
vacsora koktél és borkóstolóval), kiemelt
arany fokozattal a Nagycsaládosok csapata
nyerte, a Natur Hotel Kövestető felaján-
lását (szintén 3 fogásos ebéd vagy vacsora
borkóstolóval) a Holzlöftergruppe sváb
baráti csoport. Szintén arany minősítést
szerzett a Pisztácia kifogyott nevű fiatalok-
ból álló baráti társaság, ők a Tuti falatozó
pizzanyereményét válthatják majd be.
Arany minősítéssel térhetett haza Alsóhe-
tény csapata, akik Grúber József hentes
felajánlását, és helyi termelők portékáit
vihették magukkal. Ezüst minősítést, Hetin
(testvértelepülésünk), a Hetényi Kézmű-
hely és a Borász Egyesület tagjai érde-

meltek ki, akik szintén helyi termékekből
összeállított ajándékcsomagokat kaptak. 

***
A Talicskatoló verseny helyezettjei:

A gyerekversenyek: alsós lányoknál 1.
Grűn Hanni, 2., Szászfai Lizi, 3. Németh -
Gyeraj Tímea.
Alsós fiúknál Batta Xavér volt a
leggyorsabb, őt követte Szászfai Áron, 
Rokaly Dániel és Bősz Zalán.

A felsős fiúk versenyét Stercz Martin
nyerte, 2. Bertalan Balázs, 3. Sashalmi
Péter.

A férfi egyéniben Bertalan Balázs volt
a legeredményesebb, mögötte Stercz Mar-
tin és Martin József végzett. A nőknél a
nyolcadik osztályos Vicze Blanka futotta a
legjobb időt talicskával, ezüstérmes lett
Martin Eliza, a harmadik helyet Schreerné
Jakab Mária szerezte meg.   

A hat csapatos csapatversenyben idén
is a hazaiak lettek az elsők egy fiatal gárdá-
val. Második helyet a Hetin csapata
szerezte meg, a Hosszúhetényi Kézilabda 

Klub lett a harmadik. További sorrend:
Tamásfalva, Tordaszentlászló, Alsóhetény.

A versennyel egyidőben zajlott a
szokásos  talicskagyűjtés. Jó volt látni a
mosolygós arcokat, amikor Radó Gábor
vezetésével elindult a talicskaraván. A
résztvevők egy erre az alkalomra készített
poharat kaptak.

A rendezvénysátor adott helyet a
szórakoztató műsoroknak. 
A Sásdi Deutsch Klub vidám műsora után
karate bemutatót láthatott a közönség,
majd Dömény Anita és barátai népzenei
koncertje következett. Nagy sikerrel léptek
fel a seniortáncosaink Orbán Éva veze-
tésével, a folklórprogramban a gyerektán-
cosok és a Népi Együttes táncosai, zené-
szei.

Az eredményhirdetés és a tombolasor-
solást követően Király Linda koncertje és
hajnali kettőig tartó retro disco zárta a
háromnapos rendezvényt.

Fotók: Wágner Bettina, Szőcs Bíborka,
Winkler Dóra, Bencsik Bianka
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A Talicskaolimpia támogatói,
együttműködő partnerei:

Z Elektronika Pécs,  Altrad Limex
Kft., Abai Ablak, Pécsi Sörfőzde, 100
Ft-os bolt Sebők Dominika, 3HTV,
Bocz Zsuzsanna, Daróczi Károly,
Dömös Kitti, Fábos Bence, Ferling
Kft., Gasztro Termi Kft., Grúber József,
Habcsók Desszert Műhely, Hegyi Kert,
Herner Ákos és családja, Hetényi Har-
mat Szódavíz, Hetényker Bt., Hock-Vill
Kft., Hosszúhetény Fejlődésért Ala-
pítvány, Hosszúhetényi Település-
üzemeltetési NKft., HosszúTányér, Joe
bácsi boltja, Kovács Gabriella, Maxa-
Tent Kft., Natur Hotel Kövestető, Régió
Játékáruház,  Ruff Nóra, Sárkány Bar-
lang Rock Pub, Schunk József, Straub
család, Szabó Zoltán,  Takácsné
Hegedüs Erika, Tavasz Vendéglő, Tíber
Mihály, Tuti Falatozó, Strung Nándor,
Zengő Óvoda és Konyha. 
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A pünkösdi találkozás mindig jó han-
gulatú rendezvény, minden évben, a német
nemzetiség hálaadó napja. 

Ebben az évben a köszöntő Bartha
Zsolt plébános volt, aki képiesen beszélt a 
pünkösdről. Isten elsősorban a szívünk aj-

taját akarja Szentlelke által kitárni. Ezzel a
lelki eledellel indult az igazi baráti, csalá-
dias hangulatú esemény, ahol részt vettek a
település- és a helyi intézmények vezetői,
igazgatói is.

Fellépett az óvoda német tánccsoport-

ja, akiket Ébertné Nagy Judit és Weigert
Klaudia német nemzetiségi óvodapedagó-
gusok tanítottak, harmonikán kísérte őket
Fledrich Ádám. Őket a Hosszúhetényi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói követték, német táncokat
mutatták be, felkészítőjük Lázárné Szabó
Emese tanító és néptáncoktató. 

A nemzetiségi identitásunkat őrizzük
ezeken a „Sorskóstoló” rendezvényeken,
itt mutatjuk be hagyományainkat a gyere-
keknek, érdeklődőknek. 
A Hosszúhetényi Népi Együttes műsorát
örömmel fogadták a résztvevők, akik
Felsőnánáról, Tolnáról és Harkányból ér-
keztek a közös programra. A Német Ház
„Sváb szobáját” erre a napra is megnyitot-
tuk, ahol az érdeklődők megismerkedhet-
tek tárgyi emlékeinkkel is. 

A műsort a Folk Brass Band folytatta
az ebéd előtt. A hagyományainkhoz hűen
elkészült jó ízű sültkolbász és a jó hangu-
latú közös beszélgetések után kezdődött a
Sugár Band koncert, akik egész délután
gondoskodtak a talpalávalóról és a
jókedvről. 

Áman Orsolya

A Mazsola és Tádé Családi Bölcsőde
2021. november 2-án nyitotta meg kapuit a
gyerekek előtt. Bölcsődénk 20 hetes kortól
3 éves korig fogadja a kicsiket, a hét min-
den napján 7:30-tól 16:30-ig. A hosszú-
hetényi családi bölcsi két 5 fős csoporttal
indult, melyek kisgyermek nevelője Balázs
Lászlóné (Judit) és Gyenis Nikolett.
Munkánkat Deli Csabáné segíti. A nyitás
óta telt létszámmal működünk, nagy az
igény az ellátásra. A szeptembertől óvo-
dába kerülő gyerekek helyére is már sok az
érdeklődő, ezért arra kérjük a szülőket,
hogy aki szeptembertől igényt tartana a
bölcsődei ellátásra, az mihamarabb jöjjön
be hozzánk és töltse ki a beiratkozási
kérelmet. Elsősorban a helyi igények kielé-
gítésére törekszünk, valamint olyan szü-
lőknek nyújtunk segítséget, akiknek a
munkában való elhelyezkedés miatt a hét
minden napján szüksége lenne a bölcsődei
elhelyezésre. Intézményünkben napi négy-
szeri étkezést biztosítunk a gyerekeknek,
amit a helyi Zengő Óvodából szállítanak. 

A Pécsi Kistérség Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Családi Bölcsőde Há-
lózat minden évben egyik bölcsődéjük
környezetében Családi Napot szervez
főként a hálózatban lévő kisgyermekek és
testvéreik számára, de természetesen a
helyi gyermekeket is szeretettel fogadják. 

Május 21-én Hetényben tartották meg
a mindenki számára ingyenes prog-
ramokat, ahol a saját kisgyermek nevelőik
tevékenykedtek. Ügyességi feladatok, fi-

nom motorikát fejlesztő játékok, arcfestés,
csillámtetkó, lufihajtogatás mind-mind
saját kezűleg. Zenés gyerekműsor, ugrá-
lóvár, lovaskocsizás, traktor és tűzoltós
habparty színesítette még a lehetőségek
tárházát. A gyermekeknek hatalmas él-
mény volt, órákat el tudtak tölteni a ren-
dezvényen, a szülők érdeklődhettek a
bölcsődei lehetőségekről és a hálózat
munkatásainak is egy jó csapatépítő nap
volt, melyet bölcsődénkben zártak egy kör-
bevezetés után.

Szeretnénk köszönetet mondani, ezút-
tal a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak a hifiért és diavetítőért, mely aján-
dékokkal meglepték  bölcsődénket a kicsik
nagy örömére. Továbbra is szívesen fogad-
juk a használt, de jó állapotú játék felaján-
lásokat, melyekkel a benti és az udvari
játékkészletünket tovább bővíthetnénk.
Bölcsődénkről tájékozódhatnak: 

www.facebook.com/mazsolaestadebolcsi/
Balázs Lászlóné  

Fotó: Gyenis Nikolett

Nyolc hónapos a családi bölcsőde

Pünkösdölés a Német Házban
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Hegedűs növendékeink 
sikerei

Az elmúlt félévben iskolánk vonós
növendékei több alkalommal is bemutat-
koztak az iskola falain kívül. 

Háromévente rendezik meg Siklóson a
Baranya Megyei Zeneiskolák Vonós
Találkozóját, ahol iskolánkat idén három
hegedűs növendék képviselte. Az április 6-
án megrendezett találkozón Horváth
Panka és Reinhardt Júlia ezüst, Kalányos
Noémi bronz minősítést szerzett. 
Egy hónappal később, május 11-én a
Kaposváron megrendezett regionális Gyer-
mán István Vonósversenyen Kalányos
Noémi képviselte iskolánkat szép, ki-
egyensúlyozott produkcióval. 

Iskolánk vonós kamarazenekara, a
Zengő Vonószenekar – Pécsett, a Tanuló-
fesztiválon, a Széchenyi tér szabadtéri
színpadán 2021. szeptemberben tartott
szerepléshez hasonlóan – a pécsi Szent
Mór Iskolaközpont Vonószenekarával
közösen állt színpadra a Pécsi Nemzeti
Színházban a Művészetek Napja ren-
dezvényen. A 13 hosszúhetényi vonós
növendék egy nagy, kb. 45 fős vonószene-
kar munkájában vehetett részt.

Május végén a vonós kamarazenekar
önálló hangversenyt adott az iskola aulá-
jában. A nagy sikerű hangversenyen több
évszázad zenéjét felölelve, sok szerző
munkájából kaphatott ízelítőt a közönség.

Május 20-án délelőtt a pécsi Kodály
Központban a világhírű gordonkaművész,
Várdai István, Bogányi Tibor és a Pannon
Filharmonikus Zenekar próbájába nyerhet-
tek betekintést a vonós növendékek, majd
este a hangversenyt is meghallgathatták.
Dr. Mericsné Rábai Katalin hegedűtanár 

Két év kihagyás után ismét "valódi" kiállításon tekinthették meg a szülők és az
érdeklődők a hetényi alapfokú művészeti iskola képzős növendékeinek munkáit. A tár-
laton 28 tanuló alkotásaiból készült a válogatás. Bár a két pedagógus – Ipacs Hajnalka
és Grosch Szilárd – eltérő koncepciók mentén oktatta a gyerekeket, a cél közös volt:
hozzájárulni a gondolkodási és alkotói képességek minél teljesebb kibontakoztatásához
a képzőművészet eszközeivel. 

A megnyitót a zeneiskola növendékeinek rendhagyó produkciói tették még izgal-
masabbá. A tárlat augusztus közepéig tekinthető meg a Kultúrház emeletén.    

Az alapfokú művészeti iskola 
képzőművész tagozatának kiállítása

Orsós Péter a május elején a Dom-
bóvári Apró Fúvósok találkozóján arany
minősítést kapott tenorkürt játékára,
melyet Bosnyák Málna zeneiskolánk zon-

gora-tanára kísért a megmérettetésen. A
ifjú zenészpalánta felkészítő tanára Keserű
Árpád, akivel a Somkerék zenekarban már
együtt játszik idősebb társai között.

Tenorosok között

Elbúcsúztak
Bensőséges ünnepség keretében bú-

csúzott intézményünk négy  munkatárstól,
kollégától. 

Váradi Ágnes igazgatóhelyettes negy-
venegy Hetényben töltött tanári és hu-
szonhét évi vezetőhelyettesi munka után
köszönt el a kollégáktól.

Elter Endréné 35, Pappné Pintér
Ilona 34 évet dolgozott iskolánkban, s
ősztől már ők sem lépnek katedrára. Az
iskolavezetés elbúcsúztatta Kovács Haj-
nalkát is, aki tíz évet töltött adminisztratív
munkakörben az intézményben. Az
elérzékenyüléstől sem mentes tanévzáró
összejövetelen az alapfokú művészeti
iskola tanárai adtak rögtönzött hang-
versenyt. 

Fotó: Gulyás Tamás
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OVIS HÍREK
Április hónapjában sok-sok izgalmas

tevékenységben vehettek részt óvodás
gyermekeink, miközben tapasztalatokat,
élményeket, ismereteket szerezhettek.

A Húsvét az esztendő egyik legkedvel-
tebb ünnepe számukra. A gyerekek boldo-
gan, kíváncsian várják a nyuszit évről évre.
Ezt megelőzően és az ünnepkörhöz kap-
csolódva, a Virágvasárnapi népszoká-
sunkat is megélhették a gyermekek. 
A farsang farkán elkészített kiszebabát,
énekelve végigvihették a falun, levetkőz-
tették, majd a patak vizébe dobhattak egy-
egy szalmacsomót. „Elűzzük a betegséget,
behozzuk az egészséget.”

A csoportok különböző technikákkal
tojást festettek. Gicáztak, berzseltek,
marattak. Nyuszi fészkek készültek a cso-
portszobákban vagy az óvoda udvarán. A
nyusziles sem maradhatott el a várakozás
örömében. És természetesen megérkezett a

várva várt húsvéti nyúl a meglepetés
finomságokkal, ajándékokkal. A locsol-
kodás szokását is megélhették óvodásaink.
A kislányok nem fognak elhervadni ebben
az évben sem, mivel a legények illatos
vízzel meglocsolták őket.

Következő izgalmas projektünk a
Kincskereső hét volt. Mind a hat csoport
megtervezte, hogy milyen kincseket fog
felfedezni a faluban, vagy annak köze-
lében. Gyermekekkel felkerekedve meg-
kerestük, a bánáti bazsarózsa és a medve-
hagyma természetes élőhelyét, az ott
fejlődő növényeket. Megismerhették a falu
építészeti kultúrkincseit. (Kultúrház,
Önkormányzat, Tájház, Borbély Múzeum,
Templom) A régi épületeket összehason-
líthatták az újakkal. Megcsodálhatták Bocz
Gyula szobrászművész kültéri szobrait.

Április utolsó hete az Anyák napi
készülődés örömeiről szólt. Mesék, versek,
dalok, vizuális tevékenységek által igye-

keztük biztosítani a gyermekek számára az
érzelmi ráhangolódást az év legszebb
vasárnapjára. Boldogan készítették kedves
meglepetéseiket, rajzaikat édesanyjuknak,
nagymamáiknak óvodásaink. A bizonyta-
lan vírushelyzet miatt sajnos még nem
tudtuk meghívni az ünnepelteket az óvoda
csoportjaiba. Ennek ellenére igyekeztünk
méltóképpen készülni és ünnepelni. A
gyermekek által elsajátított játékokat,
verseket, dalokat, dalos játékokat a csopor-
tok zárt facebook csoportjaiban megosztot-
tuk mindannyiunk örömére, így a szülők is
láthatták.

Április utolsó péntekén egy régi nép-
szokásunkat megélve, az óvoda nagycso-
portos legényei egy sudár– a természet
újjászületését szimbolizáló – májusfát hoz-
tak a leányoknak az óvoda udvarára, akik
feldíszítették lombkoronáját színes szala-
gokkal, amelyek a tavaszi szélben táncra
perdültek kicsikkel, nagyokkal. Énekszóra 

körbejártuk a magasba emelkedő díszes
fát:  “Házunk előtt egy májfa, lányok ülnek
alatta.”

A sokszínű, élményszerű megtapasz-
talások, programok április hónapjában
gazdagították a gyermekek óvodai életét,
személyiségüket, tudásukat és érzelem-
világukat.

Duics-Kormos Éva óvodapedagógus

Két év után most újra szülők körében
zárhattuk az évet és búcsúztathattuk el
nagycsoportosainkat. Iskolai tanulmánya-
it 33 gyermek kezdi meg szeptemberben.

Óvodánkban már hagyománnyá vált,
hogy gyermeknap helyett gyermek hetet
tartunk, hiszen mindig olyan sok ötlet és
program van, melyeket képtelenség lenne
néhány óra alatt megélni, megtapasztalni,
illetve kipróbálni.
Az idei évben négy napra szerveződtek a
programok a pünkösdi héten.
Igyekeztünk a játékokat – Zöld Óvodaként
– az újrahasznosítás és természetesség
jegyében készíteni. Fatuskó amőbával,
virágszirom-mandalával, kőkirakóval,
doboz-célbadobóval játszhattak a gyere-
kek, mind a négy napon. Ezek mellett
Bagamérivel fagyizhattak és két koncerten
is részt vehettek.

A Filharmónikusok jónéhány hang-
szerrel megismertették a gyerekeket,
amiket a koncert végén ki is próbálhattak.

A második koncert a Csurgó Zenekar
koncertje volt az udvaron. Hihetetlenül
komplex módon keltették fel ovisaink
érdeklődését. Együtt énekeltünk, mene-
telünk, táncoltunk, verseltünk és JÁT-
SZOTTUNK....

Köszönjük mindkét zenekarnak a fan-
tasztikus lehetőséget!

Pénzár Aliz óvodapedagógus

Tavaszi programok a Zengő Óvodában



A ballagás iskolánkban egyben tanévzáró ünnepély is, mely
lezárja a tanítási évet, a végzősöknek pedig egy korszakot.
Hagyomány szerint a hetedikesek elbúcsúztatják az utolsó
évfolyamosokat, átveszik az intézmény zászlaját, a nyolcadikos
osztályok műsorral búcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól. Régi szép
gesztus iskolánkban, hogy a ballagók ilyenkor egy-egy könyvvel
gyarapítják az iskolai könyvtár állományát. 

A színvonalas búcsúzó és búcsúztató műsorokat, beszédeket
és a tanévzáró ünnepélyt a szépszámú vendégsereg ülve nézhette
végig az iskola udvarán. Az idén sem covid, sem időjárás nem
befolyásolta az együtt ünneplést, így a platánok hűvösében igazán
szép ünnepi alkalom tanúi lehettünk. 

Grosch Szilárd igazgató mind a harminchét ballagót meg-
szólította néhány mondattal, felidézett emlékkel, jótanáccsal. 

Az iskola  alsóbb osztályaiból a legkiválóbbak  igazgatói gra-
tuláció mellett elismerő oklevelet, könyvjutalmat vehettek át az
ünnepségen osztályfőnöküktől. 

Az  iskola  tantestülete sok évvel ezelőtt alapította az Ifjúsá-
gi Nívódíjat, melyet a legkiválóbb végzősöknek a ballagási
ünnepségen nyújt át az iskola igazgatója.  Ezúttal  három ballagó
vehette át ezt a  kitüntető díjat:

Jánosi Zengő 8. a osztályos tanuló kimagasló tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közös-
ségi munkájáért, zenei teljesítményéért, és a tanulmányi
versenyeken való sikeres szereplésekért,

Gyenis Zalán 8. a osztályos tanuló kimagasló tanulmányi
munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi
munkájáért, és a tanulmányi versenyeken való sikeres szerep-
lésekért,

Hajdu Tekla 8. b osztályos tanuló példamutató magatartásáért
és közösségi tevékenységéért, kiemelkedő tanulmányi mun-
kájáért, az országos és megyei versenyeken elért kimagasló ered-
ményeiért.

Hasonló értékes és erdményes éveket töltöttek iskolánkban
azok a tanulók, aki ugyan a nívódíj összes kritériumát nem tel-
jesítették,  de kitűntek társaik közül. Őket Nevelőtestületi di-
cséretben részesítette az intézmény:

Stercz Martin Ágoston 8. a osztályos tanuló kiemelkedő tanul-
mányi eredményéért, példamutató magatartásáért,  szorgalmáért,
közösségi munkájáért és a sportversenyeken való eredményes
részvételéért,

Papp Réka 8. a osztályos tanuló példamutató szorgalmáért,
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségben
végzett tevékenységéért, 

Péter Lili 8. a osztályos tanuló példamutató szorgalmáért, jó
tanulmányi eredményéért és az osztályközösségben végzett
kiemelkedő tevékenységéért,

Szőcs Bíborka 8.b osztályos tanuló  kimagasló tanulmányi
munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, a zenei
és tanulmányi versenyeken elért eredményeiért,

Varga Zsófia 8.b osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi és
jó közösségi munkájáért, az anyanyelvi versenyeken elért ered-
ményeiért, kitartó sportmunkájáért kapta az elismerést.

Az intézményvezető megköszönte mindazon szülők segít-
ségét, akik a járvány ideje alatt és a pedagógus-sztrájk  napjaiban
is támogatták az iskola munkáját. Név szerint is köszönetet mon-
dott a végzős tanulók szüleinek, akik a nyolc év alatt a legtöbbet
segítették az osztály tanulmányi és szabadidős tevékenységét.

Fotók: Rákos Ildikó
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Péter Lili     Varga Zsófia

Szőcs Bíborka Papp Réka

Hajdu Tekla  Stercz Martin Ágoston 

Jánosi Zengő Gyenis Zalán 

Elismerés a legjobb végzősöknek
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A Nemes János Művelődési Központ pályázatot írt ki
felsősöknek a fenti címmel.  Majdhetény – településünk 20 év
múlva – olyan hely, ahová ellátogatva úti beszámolót kellett
készíteni a látottakról. A tanulók hozzájárulásával, számainkban
közlünk egy-egy majdhetényi élményt. Ezúttal  Szilágyi Boróka 6.
osztályos tanuló írását adjuk közre. 

Hetény nagyon sok változáson esett át az elmúlt évtizedek-
ben. Ha Pécsről érkezünk ide, a faluhatárnál fogad minket az
AVIA benzinkút. Vele szemben pedig egy újonnan épült Spar
áruházat találunk. A Spar szebb, jobb és modernebb üzlet, és elég
nagy a forgalma is. A Real helyén egy kisállat-kereskedés nyílt,
amit a volt osztálytársaim: Bogi, Kata és Gréta nyitottak. A ben-
zinkút alatti rész, amit még az én gyerekkoromban „gazdag telep-
nek” hívtak, mára csak egy átlagos falurész. (Manapság csak
„kacsák dombjának” hívják - hogy miért, azt nem tudom.) Szóval
ezen a dombon már vagy 3000 ember lakik. Tudom,  gyerekko-
romban még a falu teljes lakossága volt ennyi, de Hetény ezt az
elmúlt 20 évben megtriplázta. A falu teljes lakossága mára 9685
fő. Hetény lehetett volna város is, de mi az ország legnagyobb
falujaként úgy gondoltuk, büszkék vagyunk, hogy falusiak lehe-
tünk. 

A településen beljebb haladva a Morolo utcai játszóteret és az
alatta levő parkot találjuk. A park helyén egy kutyafuttató és
kutyakiképző épült, amit egy régi ismerősöm, Bodó Lilla alapí-
tott. Hetény főutcája igen hosszú és unalmas. A házak nagy része
falusias maradt, de mindegyik ház fel lett újítva egy pályázatnak
köszönhetően. A falu központjában legelőször az állatorvosi
rendelőt, a kisállat-kereskedést, Joe bácsi boltját és egy DM
drogériát találunk, utóbbi a régi dohánybolt helyére épült, és a
barátnőm, Zselyke nyitotta meg. Az iskola ment át szerintem a
legtöbb változáson az évek során. Az egész épületet felújították,
és egy komplett gimnáziumi részt építettek hozzá. A gimnázium
igen sok diákkal büszkélkedhet. Az iskola teljes neve

Hosszúhetényi Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Iskola.
A Kultúrházat Múzeummá építették át. A Hosszú Kávé már egész
cégbirodalommá nőtte ki magát. Hosszú Kávé a kávézó, Hosszú
Tányér az étterem, Hosszú Szálló a szálloda, Hosszú Hab a
cukrászda neve. Mindezek tulajdonosa mára Mila,  szintén a volt
osztálytársam. A falu postája és a Tájház nem változott. A Hetény
vezérnél a falakhoz egy lépcsőszerűséget építettek, ami segít,
hogy a falak ne omoljanak le, és a lépcsőknek köszönhetően fel
lehet mászni a bánya tetejéig. A Zengőn kötél- és bobpálya épült,
melynek János haverom a tulajdonosa. Püspökszentlászló nagyon
beépült. Mára 2000 fővel büszkélkedhet. A hetényi focicsapatot
országszerte ismerik, nagyon sok versenyt nyert azóta, és már ját-
szott az EB-n is. A Hármashegy tetejére épült egy sportcsarnok.
Van benne uszoda, edzőterem, kosárlabda-, foci- és kézilabda-
terem, illetve még egy táncterem is, ahol balettot, aerobikot tar-
tanak. Hetényben a cserkészek a Szederfás ház helyére egy
cserkészszállót építettek. Településünk nagyon sokat fejlődött a
gyerekkorom óta, és szerintem 2042-re, vagyis mára hazánk
egyik legfejlettebb falujává vált. 

Még annyit azért leírnék, hogy a volt osztálytársaim mire vit-
ték itt Majdhetényben. Dóri a sportcsarnokban lett úszásoktató.
Annamária, a legeslegjobb barátnőm lovas pályát nyitott Püspök-
szentlászlón. Miksa családot alapított, és egy cég igazgatója lett
Győrben. Virág Hetény legjobb állatorvosa lett. Boti, Marci,
Orsós, Hermesz és Viki családot alapítottak, és boldogan élik
világukat. Hunor cukrászdát nyitott a Sportcsarnok mellett.
Csanád az iskolának és a gimnáziumnak lett az igazgatója. Maja
újraindította a régi mozit, amely mára rendes filmszínházként
üzemel. Lili az orvosi rendelő mellett körmös szalont nyitott.
Barni borászatot vezet Villányban. Sasi szerelő műhelyt nyitott a
faluvégen. Péter mára a legjobb hetényi focista. Jómagam pedig
Majdhetény első vadasparkját nyitottam meg Nóri barátnőmmel. 
Ennyi lett volna Hetény húsz év múlva, remélem jól be tudtam
mutatni a falu fejlődését!

Majdhetényben jártam...

A régi hagyományokat felelevenítve iskolánkban idén helyi
anyanyelvi versenyt szerveztünk a felső tagozaton, ahol a
következő eredmények születtek:
5. évfolyam: Varga Kamilla 1., Parrag Virág 2., Tormássy
Csanád Balázs 3. és Németh Gyeraj Ákos szintén 3. helyezés.
6. évfolyam: Lőrincz Anna 1., Balogh Virág 2., Szilágyi Boróka 3.
helyezés, Farkas Róbert különdíj.
7. évfolyam: Lázár Lili 1., Pecsnek Luca 2., Ágotai Gréta 3.
helyezés.
8. évfolyam: Stercz Martin 1., Varga Zsófia szintén 1., Jánosi
Zengő 2., Gyenis Zalán 3. helyezés, Winkler Vilmos különdíj.
Magyartanáraik: Vérné dr. Zabundia Rózsa, Folkmann Judit és
Barbalics Beáta.

***
A Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola idén is meghirdette

anyanyelvi versenyét, ahol az 5-6. osztályos gyerekek a helyesírá-
sukat, szókincsüket és nyelvi találékonyságukat tehették próbára.
A „XV. Köztéri anyanyelvi versenyen” több mint 100 versenyző
vett részt a pécsi és városkörnyéki általános iskolákból.
Hosszúhetényből 16 tanuló indult el a megmérettetésen, és
közülük a 2 levelezős forduló után 5-en jutottak a május végi
döntőbe a legjobb 28 versenyző közé. A döntőben a következő
egyéni eredmények születtek: Lőrincz Anna a 2., Varga Kamilla
az 5., Balogh Virág szintén az 5., Bojtos Lili a 8. és Szilágyi Boró-
ka a 14. helyezést érte el. Szép teljesítményük alapján idén is a
Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI nyerte meg a csapat-
versenyt és az 1. helyezettnek járó kupát. 
Felkészítő tanárok: Vérné dr. Zabundia Rózsa és Barbalics Beáta.

Megyei és országos versenyeredmények

Varga Zsófia 8. osztályos és Lőrincz Anna 6. osztályos tanuló
bejutott a Titokonline által szervezett Arany János verseny
országos döntőjébe.

Lőrincz Anna a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny megyei fordulóján 5. helyezést ért el.
Felkészítőjük: Vérné dr. Zabundia Rózsa.

Újra szólt a zene
Több éves kihagyás után április 26-án osztályéneklési gálát

tartottunk az egész iskola részvételével. Több osztály mind-
három kategóriában – népdal, kánon, mai dal – megmutatta
tudását. A legjobb produkciókat maguk a gyerekek választották
ki, ezeket a Családi nap alkalmával május 21-én a szülők is
meghallgathatták.  

***
Két év kényszerpihenő után május végén végre újra meg-

valósulhatott a családi hangverseny. Sajnos a fellépők és a hall-
gatók létszáma jóval kisebb volt, mint a legutóbbi családi
együtt zenélős alkalommal, de a közös felkészülés öröme és az
előadás vidám hangulata a jelenlévők számára értékes perceket
eredményezett így is.

***
Hetényi fuvolások nyitották meg idén az orfűi Medvehagy-

ma Fesztivált. Szamos-Áman Léda, Sashalmi Szonja.felkészítő
tanára Ádám Krisztina volt.

Jól szerepeltünk az anyanyelvi versenyeken
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Határtalan kirándulások
Iskolánk sikerrel pályázott a

Határtalanul programra, melynek
célja határon túli kirándulások
támogatása a Magyarország
határain kívül élő magyarság
megismerése, valamint a magyar-
országi és a külhoni magyar fiata-

lok közti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, csereprogramok
kialakítása magyarok lakta településekkel, iskolákkal.

Az alábbiakban két beszámolót teszünk közzé az élménydús
napokról.

Erdélyben jártunk
A Hosszúhetényi Általános Iskola 7.a osztálya június elején a

Határtalanul pályázati program keretében Erdélyben, Székely-
földön és Szászföldön járt öt napos osztálykiránduláson.  A
program bővelkedett a látnivalókban és a kalandokban, az első
nap utazással telt, út közben megtekintettük a kerci apátságot,
majd este elfoglaltuk a szállásunkat Gelencén, egy panzióban. 

Második nap Csernátonban meglátogattuk a Haszmann Pál
Múzeumot, körülnéztünk a skanzenben, majd Kászonaltíz kocs-
mamúzeumában elfogyasztottunk egy finom pörköltet puliszká-
val, és megtudtuk, hogy mi a patefon. Ezután Nyerges-tetőre láto-
gattunk, ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúját a hősök szob-
ránál. A nap a Mohos-tőzegláp megtekintésével folytatódott, és
kirándultunk a Szent Anna-tónál is medvepásztorok kíséretében. 

Harmadik nap túrázni indultunk a Nagykőhavas-hegységbe a
Hétlétra-vízeséshez, ahol nagy megpróbáltatások árán jutottunk el
a kanyonba, és csak néhány diáknak sikerült bemászni a szik-
laszurdokba. A hihetetlen kaland után Törcsvárra mentünk a
Drakula-kastélyba, ahol kicsit csalódottan vettük tudomásul,
hogy a helyiek egy túlzsúfolt látnivalót csináltak az alapvetően
lenyűgöző kastélyból. A napot Brassóban egy nagyon érdekes
városnézéssel zártuk. 

A negyedik napon Kézdivásárhelyre látogattunk, ahol
megtekintettük a Céhtörténeti Múzeumot, majd Prázsmárba láto-
gattunk, az erődtemplomba, azután Zágonba mentünk a Mikes-
kúriához, ahol koszorút helyeztünk el Mikes Kelemen szobránál,
majd Csomakőrösre utaztunk, Kőrösi Csoma Sándor
szülőfalujába, ahol szintén koszorúztunk, végül pedig Gelencén
megtekintettük az Árpád-kori Szent Imre templomot, ahol szinte
teljes épségben megmaradtak a Szent László legendáját feldolgo-
zó középkori freskók. 

Az ötödik napon hazaindultunk, de útközben még egy rövid
városnézésen is részt vettünk Nagyszebenben. A kirándulás során
sok felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Folkmann Judit tanárnő

A Hosszúhetényi Általános Iskola 8. évfolyamával, a tavaly
elmaradt kirándulást bepótolva, Erdélyben jártunk. Első nap
reggel ötkor indultunk és körülbelül 6 órát utaztunk Ma-
gyarországon, végül Méhkeréknél keltünk át a határon.
Nagyváradra 14 órakor értünk. Itt találkoztunk az idegen-
vezetőnkkel, aki bemutatta a város főterét, majd elvezetett minket
egy szoborcsoporthoz, ahol  többek között Ady Endre is látható
volt. Tovább indultunk Kalotaszentkirály felé, de út közben
megálltunk a Király-hágón a szép látvány miatt. Bánffyhunyad
volt a következő látnivalónk, ahol megnéztünk egy 13. századi
templomot. A szállás előtti utolsó megálló már Kalotaszentkirály
volt, ahol meghallgattunk egy előadást a helyi szokásokról,
valamint Ady Endréről. A szállásunkra a házigazdáink vezettek
el, a vacsora finom leves és pörkölt volt, végül este tettünk egy
sétát a faluban.

Második nap korán keltünk, majd a reggeli tojásrántotta után
bepakoltunk a buszba és indultunk Körösfőre. Meglátogattunk
egy református templomot, amelyben egy Rákóczi-szőnyeg talál-
ható. A körösfői főutcán rengeteg ajándékbolt volt, ahol sokan
költöttek pénzt. Kolozsváron volt a nap megállója, itt megnéztük
a Szent Mihály templomot, valamint az előtte álló szoborkom-
pozíciót, amelynek fő alakja Mátyás király. Elsétáltunk Mátyás
király szülőházához is. Az eső sajnos ránk szakadt, ezért az
aznapra tervezett programot meg kellett változtatni, így a
következő úti cél a Tordai sóbánya lett. A bányán belül lévő
óriáskerék, a rengeteg játéklehetőség, valamint a csónakázótó
óriási élmény volt. Este fél hatkor érkeztünk a torockói szállásra,
a vacsora ezúttal is pörkölt volt, valamint egy helyi „specialitás”
a csorba leves. Esti programként elsétáltunk a Székelykő lábáig,
ahonnan gyönyörű látvány nyílt Torockóra. 

A harmadik nap, egyben az utolsó teljes nap Erdélyben.
Sajnos a felhős idő miatt most se láthattuk a napfelkeltét a
Székelykő mögött, ami azért érdekes, hiszen itt elvileg kétszer kel
fel a nap. Meglátogattuk a Néprajzi Múzeumot, ahol láthattunk
népviseletet, vaskohászattal kapcsolatos tárgyakat, festett
bútorokat is. Majd Gyulafehérvárra utaztunk, ahol megtekintettük
az erdélyi püspökséget. A nap – és talán a kirándulás – legizgal-
masabb programja a Tordai-hasadékban tett túránk volt, a látvány
lenyűgözött bennünket. Torockótól nem messze egy középkori
vár romjait tekintettük volna meg, ha nem esett volna az eső. A
szálláson spagetti volt a vacsora, a fogyasztással nem volt problé-
ma. Még sötétedés előtt újra meglátogattuk a Székelykövet,
rengeteg képet csináltunk, ez is egy nagyon jó élmény volt.

Az utolsó napon nagyon korán keltünk, majd reggeli után
elindultunk haza. Útközben megálltunk Nagyenyeden a Bethlen
Gábor Kollégiumnál, ahol látható volt a nevezetes két fűzfa is. A
városban még megnéztük, a nagyenyedi erődtemplomot, ami
szerencsétlenségünkre építés alatt állt. Tovább indultunk, de még
mindig nem célirányosan hazafelé vettük az irányt, hanem Mária-
radnára, a kegyhelyen lévő templomhoz. Nagyjából este nyolc
órára értünk haza.

Nagyon jó volt a kirándulás és sok jó élmény maradt róla.
Gyenis Zalán 8.a
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Anyakönyv
Születtek:
Les Lelle Lilla március 16.
Palánki Zétény április 4.
Deák-Kovács Emma április 27.
Németvári Csongor május 17.
Dombi Levente május 24.
Herkó Dániel Attila május 25.
Mühl Bíborka május 25.
Várnagy Donát június 2.
Gyüdi Benett június 2.
Lukács Léna június 11.

Házasságot kötöttek:
Millasin Róbert Zsigmond és Klein Éva Mária május 6.
Herczeg Zsolt Tibor és Schumann Petra május 7.

Elhunytak:
Orbán Ferencné sz. Ottó Erzsébet (1955) március 17.
Havasi Ernő (1949) március 17.
Csizmadia Pál (1967) március 18.
Jáhn József (1937) március 20.
Sánta József Béla (1951) április 11.
Kovács Pálné sz. Bogdán Erzsébet (1960) április 13.
Elter Györgyné sz. Napkori Ilona (1934) május 21.
Rényi Józsefné sz. Strung Mária (1937) május 29.
Csaba László (1935) június 7.

Idõsek köszöntése
“Az ünnep nem naptól függ. Nem dátumtól, nem csillogástól,
nem ajándéktól. Az ünnep egészen mástól függ. Tőled. Mert az
ünnep nem kívül van. Nem díszekben, csillogásban,
ajándékokban. Hanem benned. A te díszeidben, csillogásod-
ban, ajándékaidban. Igen, az ünnep benned van. Az ünnep te
magad vagy.”                                       Csitáry-Hock Tamás

Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink! 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket jó erőben,
egészségben, boldogságban! A Zengő újság hasábjain
keresztül kívánok minden Ünnepeltnek Nagyon Boldog
Születésnapot! Hosszúhetény Község Önkormányzata
nevében:                           Dr. Csörnyei László polgármester

Születésnaposok
80 évesek: Bertalan Istvánné szn.: Barkó Rozália (04.14.)
Bocz Ferencné szn.: Szabó Mária Terézia (06.17.)
85 éves: Csizmadia Pálné szn.: Perényi Rozália (04.24)
Barkó Lászlóné szn.: Jámbor Erzsébet (05.09.)
Wágner Jánosné szn.: Werner Anna (06.03.)
90 éves: Bíró Lajosné szn.: Pohl Magdolna (03.24.)
Hanzel Ferencné szn.: Schmelc Anna (04.21.)
Hüttner Józsefné szn.: Nádasi Ibolya (06.22.)
91 éves:Strung György (04.26.)
92 éves:Szaif Frigyes Péterné szn.: Bajkó Erzsébet (06.08.) 
93 éves:Strung Henrikné szn.: Agácz Ágota (06.08.) 

PROGRAMOK
Augusztus 12. 17 óra

Üvegkiállítás megnyitó a Kultúrházban

ÜVEGMŰVÉSZETI KÉPZÉS A MAGYAR
FELSŐOKTATÁSBAN

Kiállító Intézmények: 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Soproni
Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Szimultán Művészeti Iskola,

Bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelep

Augusztus 13. 
Jegenyés János Emléktúra indul 8 órakor Hosszúhetényből az Üvege-

sek útján a Kultúrháztól és 9.30-kor Óbányáról a Faluháztól
9 órakor Üvegművészeti kiállítás nyílik Óbányán 

a Heimatmuseum-ban, ugyanakkor iparrégészeti információs tábla
avatás Pusztabányán

11 órakor Ünnepi mise az üvegesekért Kisújbányán
– a templom üvegablakainak felszentelése

13 órakor a Mecsekerdő Zrt. információs táblát avat a Péczeli
keresztnél 

14.00 Német nemzetiségi műsor a kisújbányai iskola udvarán
10 órától üvegfúvás és üvegtechnikai bemutatók, üvegvásár, játszóház

Augusztus 13. 
Hosszúhetényből elszármazottak 

találkozója
Jelentkezés: muvhaz@hosszuheteny.hu ill. 490-812/11

Augusztus 20. 18 óra
Kenyérszentelés 

a templomban

Augusztus 27.

Lovas találkozó
a lovaspályán

Augusztus 28. 

Népviselet Napja
11 órakor szentmise népviseletben, 

ünnepi körtánc a Templom-téren 

Szeptember 4. 18 óra

Bányász napi megemlékezés 
Szeptember 10. 17 óra

Ötven éves a Hosszúhetényi Népi Együttes
jubileumi gálaműsor a Pécsi Nemzeti Sínházban

VÉRADÁS
Július 26-án,

kedden 10-13 óráig a Kultúrházban.

Adj vért 
és ments meg három életet!

FELHÍVÁS
A Hosszúhetényiek Baráti Köre 

augusztus 13-án rendezi meg 
a Hosszúhetényből Elszármazottak

Találkozóját, melyre szeretettel várja a
hetényieket 

és a faluból elszármazottakat!
Kéri minden olvasó segítségét abban, hogy az 

információt juttassa el ismerőseinek!
Jelentkezés elérhetőségi adatok megadásával a 

muvhaz@hosszuheteny.hu e-mail címen ill. munkaidőben a
490-812/11 telefonszámon.
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TÁNC-SZÓK
Az idén először szervezett Bazsarózsa Fesztiválon a mozi-

udvarban léptünk színpadra a gyerekcsoporttal és Varga Dóri
népdalénekeseivel.

Április 2-án a XLI. Országos Táncháztalálkozón a baranyai
tájegység bemutatkozásában két párral képviseltük Hosszú-
hetényt.

Május 7-én A Muharay Szövetség küldöttségével, zene-
karunk és egy táncos pár jóvoltából Révkomáromban a
baranyai műsor részesei lehettünk a Szlovákiai Magyar
Táncháztalálkozón.

Nagypénteken ismét sütöttünk húsvéti patkókalácsot Poór
Gabi vezetésével a Tájház kemencéjében.

Május utolsó csütörtökén zenekarunk és utánpótlás zene-
karunk a Folktalicskán szerepelt,  szombaton Lázárné Szabó
Emese vezetésével a gyerekcsoport és a felnőtt együttes is
részese volt a délutáni folklórműsornak.

Pünkösd szombatján a német közösségi ház udvarán ovi-
sokkal, iskolásokkal, német táncokkal felléptek felnőtt tánco-
saink is.

Az egész Kárpát-medencét felölelő Csoóri Fesztivál
Baranyában két helyszínen zajlott. Együttesünket a kozármis-
lenyi programra kérték fel. A látványos, mozgalmas  fesztivál-
nap országosan egyeztetett időbeosztás szerint ( ökomenikus
szentmise, közös tánc, közös éneklés, gálaműsor) zajlott.

Megújult a Tavasz Vendéglő
HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ

Gyűjtőakciók az iskolában
A Hosszúhetényi Általános Iskola tanulói nevében köszönjük

az együttműködést minden hosszúhetényinek, akik részt vettek
hasznosanyag-gyűjtő akcióinkban.

A papírgyűjtés és az e-hulladékgyűjtés nagyon sikeres volt.
Az elektromos hulladékból közel 200.000 Ft, a papírgyűjtésből
291.890 Ft bevétele származott a Diákönkormányzatnak.
Iskolánk a mobiltelefonokgyűjtésében első helyezett lett a
megyében.
Külön köszönettel tartozunk a papír szállításában résztvevő

szülőknek, Szabó Gábornak, Wudi Vilmosnak és Vicze Szabolcs-
nak, a Z Elektronikának, a Szászi Tüzépnek és a Hosszúhetényi
Település-üzemeltetés dolgozóinak, valamint Barta Sándornak,
aki az e-hulladék szállításában segített. 

Köszönettel: 
az iskola Diákönkormányzata

— Emléktúrával tisztelgett a
Tájház túra csapata egykori
túravezetője emléke előtt. A
júniusi Poór János Emléktúra
az elhunyt egyik kedvenc út-
vonalán vezetett Tolna megye
legmagasabb pontján a Vár-
alja határában kopjafához.
– A felújított Magyar Álla-
mi Operaházat tekintette
meg egy busznyi hetényi az
Olvasókör szervezésében jú-
nius végén. Egyúttal megnéz-
ték a Csajkovszkij zenéjére
koreografált Anyegin c. balett
délelőtti előadását is.
– A Költészet Napja alkal-
mából, április 11-én este az
erdélyi Balla Ede Szent Lász-
ló öröksége címmel tartott

előadást a könyvtárban. Az
író,  szakrálisföldrajz- kutató
a lovagkirályt ábrázoló fres-
kók egyetemes üzenetéről
beszélt rendkívül érdekesen.
– Mohácsra kirándult az
Olvasókör május 21-én szom-
baton, hogy részt vegyen a
Nepomuki Szent János ün-
nepségen. Délután  a zenés
kompozást követően, Csaj-
kásné Kéninger Ágnes kalau-
zolásával megnézték a város-
háza dísztermét és a Kóló téri
templomot. Sötétedés után
következett az esemény fő
látványossága a hagyomá-
nyos ” jánoskázás” (mécsesek
eregetése) a Dunán, valamint
a tűzijáték.

Hetényi fotó a világ körül
Takács Gábor hosszúhetényi fotóművész képe is bekerült „A

Visegrádi országok természeti szépségei” című vándor fotókiál-
lítás alkotásai közé. Az országonként 15 képet tartalmazó tárlat
válogatását még 2021-ben Magyarország Külügyminisztériuma
szervezte meg, s a magyar anyag válogatásával a Magyar Ter-
mészetfotósok Szövetségét bízták meg. Huszonegy szerző 140
képe érkezett be, köztük a Zengőt és előterében a bánáti
bazsarózsákat ábrázoló Takács Gábor fotó.

A 60 legszebb cseh, lengyel, magyar és szlovák termé-
szetfotóból álló összeállítás a Külügyminisztérium szervezésében
világ körüli útra indult, s Kínától Európa országain át Brazíliáig
már eddig is nagyon sok városban láthatták. Az anyag töredékes
válogatása (a képanyag kb. fele) pedig jelenleg Budapesten, a
Várkert Bazárban látható.

Sajnos újságunk nem tudná visszaadni a kép szépségét, de
úgy gondoljuk minden hetényi büszke lehet rá, hogy
bazsarózsáink ilyen hírnévre tettek szert, s örömmel gratulálunk
az alkotónak!  

Hatalmas lakoma keretében mutatta be a felújított vendéglőt
a hetényi szállásadóknak Szabó Gábor és édesanyja Szabó
Károlyné június 10-én este.

A több hónapos, minden helyiséget felújító munkával április
végére már elkészültek, de a szintén teljesen megújult étlap
összeállítása még váratott magára. Közben elgondolkodtak azon
is, hogy ne adják-e a megújult üzletnek a Hetény vezér nevet, de
végül a Tavasz vendéglő felirat került vissza a homlokzatra. Éva
asszony szívéhez így nőtt hozzá a több, mint húsz év alatt.

Az étlapon azonban szerepel a Hetény-vezér tál és még sok
más újdonság, mint pl. a különlegesen tálalt fácánleves, melyet
meg is kóstolhattak a meghívott falusi vendégfogadók. S utána
következtek a pizzák – köztük halas is –, ropogósra sült ka-
csacomb, pörköltek, sültek … s minden nagyon finom volt.
Gábor közben borkóstolót is tartott a saját illetve Schunk József
és Szabó Zoltán boraiból. A vacsora végén még egy újdonságot a
belga meggysört is megkóstolhattuk.         

Szabó Gábor elmondta, hogy igyekeznek minél jobb
minőségű alapanyagokból készíteni az ételeket, lehetőleg a
környékről beszerezve mindent, hetényi borokat kínálva hozzá.
Az étlapon a főételek körettel együtt szerepelnek, van többféle
gyermekmenü és a pizzák választéka is bővült.  Az árakat ők is
kénytelenek voltak emelni, de ezt hosszabb nyitvatartással, este
nyolcig  rendelhető  ételekkel s olyan kedvezményekkel
igyekeznek ellensúlyozni, mint amilyet a faluban megszálló
vendégeknek és a szállásadóknak is nyújtanak, remélve, hogy jó
hírüket költik mindenütt!                             Müller Zuzsanna

Fotó: Gulyás Tamás
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A Baranya-Somogy Megyei Női Kézilabda Bajnokság ezüstérmes gárdája, a bajnokság legeredményesebb Baranya megyei
csapata Hosszúhetény. Állós sor: Csapó Emese Ramóna, Nagy Evelin, Jáger Anikó, Lieberné Éliás Ágnes, Békási Dóra, Kaáli
Nagy Villő, Takács Judit, Takács Tímea, Csajkás Géza edző
Lent: Kosár Gáborné, Szabó Vivien, Bocz Virág, Forgács Gabriella,  Czentner Blanka, Takács Lilla, Gruber Dalma, Csóka Eszter.
A képről hiányzik: Lieber Viola,  Závoczky Eszter. Fotó: Vágó István

A pünkösdi Zengő Lovas Kupát immár tizenhatodik alka-
lommal rendezte meg a Zengő Lovas Egyesület. A kezdetekhez
képest – ahogy a lótartás, – a verseny is átalakult. Az első
versenyeken többnyire fogatok versenyeztek a kupagyőzelemért,
míg  napjainkban már a hátasoké a főszerep.
A verseny helyezettjei:
Gyerek kategória: 1. János-Kevey Lotti Anna - 7 éves, 2.
Horváth Lotti - 10 éves, 3. Müller Emma - 12 éves
Ifi kategória: 1. Horváth Hanna - 14 éves, 2. Neukirchner Noémi
- 13 éves, 3. Szabó Fanni - 13 éves
Felnőtt kategória: 1. Holéczy-Fehér Dominika, 2. Papp Cintia,
3. Erdei Benedek
Fogathajtás: 1. Balázs László,  2. Lakatos Gábor, 3. Hering
László

Tizenegy csapattal 2021-22-ben 
Két év covidos botladozás után ismét teljes bajnoki idényt

zártak a Hosszúhetényi Sport Kft kézilabda csapatai. Minden
idők legtöbb csapatával szerepeltek Baranya, Tolna, Somogy,
Zala, Bács-Kiskun, Fejér megye korosztályos női és férfi csapatai
ellen. A lányok U8, U9, U10, U12, U14 és serdülő illetve felnőtt,
a fiúk U9, U10, U11 és felnőtt korosztályokban mérettek meg
rendszeresen több mint száz meccset játszva az idény folyamán. 

Öt edző: Alpár Bernadett, Szászfai Csaba, Tasnádi László,
Szőrfi Gábor és Csajkás Géza irányította az együtteseket. 

Férfi és női felnőtt csapatunk a Baranya-Somogy összevont
bajnokságban szerepelt. A fiúk oda-visszavágós rendszerben játsz-
va, hatodikként fejezték be a küzdelmeket. A nívós mezőnyben az
elvárás sem lehetett több mint a közel ötven százalékos teljesít-
mény. A baranyai együttesek közül a negyedik hely jutott a
mieinknek.

A nőknél három csoportban küzdött a tizenöt csapat az alap-
szakaszban, aztán következett két osztályban a rájátszás.
Lányaink az alapszakasz győzteseként a rájátszásban, legjobb
baranyaiként végig tartották második helyüket. A női mezőny
gólkirálya, csapatunk kiemelkedő játékosa, Takács Tímea lett. A
serdülő lányok a negyedik helyen fejezték be a küzdelmeket
Dunaújváros, Kozármisleny, Nagykanizsa mögött egy ponttal
lemaradva. Itt szintén hetényi lett a legeredményesebb játékos,
Takács Judit 251 góllal.                                                   Cs. G.

1. Nemzeti Kézilabda Akadémia BB
2. Sport36-Komló ifi
3. Barcs-PVSE
4. Komlói KC
5. PEAC
6. Hosszúhetényi Sport Kft
7. BBSC Balatonboglár
8. Harkány SE
9. Bácska SZSE
10. VEMAFI KC

1. Nemzeti Kézilabda Akadémia BB
2. Hosszúhetényi Sport Kft
3. PEAC
4. Szentlőrinci KSE,  5. Mohácsi TE 
6. MK Siklósi Pelikán, 7. Tamási KC
8. Siófoki KC,  9. Sport 36 Komló 
10. PSN Zrt, 11.Pécsváradi Spart. SE
12.Komlói Női Kézilabda Egyesület
13.VEMAFI KC,14. Kaposvölgye LUE

Kutas visszalépett
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Molnár Ferenc a hetényi csapat és öregfiú csapat korábbi
aktív labdarúgója 2010 óta vezet mérkőzéseket. Nagyobbik
fia, az ifjabb Ferenc hat éve tagja a megye játékvezetői
keretének, öccse Ádám pedig idéntől csatlakozott a
sípmesterekhez, így jelenleg Baranyában egyedülálló ez a
családi hármas.

Az idei tanévben 4 korcsoportban vettek részt iskolánk lab-
darúgói a különböző utánpótlás programokban. A legeredménye-
sebb korosztály az U9-es /1. korcsoport/ volt, ők általában két
csapattal is szerepeltek. A Bozsik utánpótlás tornákon kiemel-
kedően játszottak, csupán pár döntetlen csúszott be a sok
győzelem mellé.
A Diákolimpián is eredményesen szerepeltek, csupán a későbbi
győztes Kozármisleny utánpótlás csapata volt jobb, így a megyei
döntőn a körzeti győzelem után a 3. helyet szerezték meg.
Paál Bálint, Paál Dávid, Osztrogonácz Tamás, Osztertag 
Márton, Szászfai Áron, Lázár Gergely, Takó Zalán, Takó András, 
Orcsik Attila, Bernáth Ádám, Szigethi Botond.
A képről hiányzik: Lukács Noel. Edző: Gulyás Tamás

A Hosszúhetényi Sport Kft. labdarúgó csapata lett a 2021/22 év baranya megyei 3. osztály Czibulka csoportjának bajnok
csapata. A kép az utolsó hazai mérkőzés után készült néhány törzsszurkoló társaságában.
Bajnokcsapat tagjai: Bocz Gábor, Boros Antal, Bózsa Barnabás, Cseke Tamás, Gothár Péter, Hegyi Adorján, Hegyi István, Híz
Márk, Híz Szabolcs, Kányádi Dávid, Karácsony Bálint, Karácsony Roland, Kasper Zoltán, Kusz Gábor, Lázár  Ferenc, Lovas
Bálint, Marton Roland, Mesnyi Tibor, Mesterfalvi Attila, Pintér Csaba, Sinku Attila, Solymosi Balázs, Szászfai Attila, Szászfai
Dominik, Szibelle László. Edző: Mesterfalvi Attila. Köszönjük mindenkinek a támogatást és szurkolást!  M. T. Fotó: Varga Dóra   
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H A R M I N C H E T E N  B A L L A G T A K

Az idei  tanévzárón és ballagáson 37 tanulójától búcsúzott
el iskolánk.

8. a  Bék Bence, Bergauer Áron, Bertalan Balázs, Csaná-
di Bianka, Csóka Gellért, Fehér Domonkos, Füsz Dalma, Gye-
nis Zalán, Jánosi Zengő, Jeftuhov Zsófia, Papp Réka, Péter
Lili, Stercz Martin Ágoston, Szabó Ákos, Szabó Andor, Vass
Anna.  Osztályfőnök: Gulyás Tamás

8. b Barabás Boglár, Gábor Kata, Hajdu Tekla, Horváth
Szabolcs, Kosár Réka, Köves Ábel, Luzsi Veronika, Magyar
Dávid, Mezei Csenge, Nikolics Richárd, Pölöte Rebeka Fanni,
Reisz Tibor Péter, Schumann Réka, Szőcs Bíborka,
Táborszky Lilien, Tóth Zsófia, Varga Zsófia, Vicze Blanka ,
Winkler Vilmos Bendegúz, Zsalakovits Botond, Zseni Álom.
Osztályfőnök: Vérné dr. Zabundia Rózsa Fotó: Gulyá Tamás

A könyvtár 
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