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Hetényi vígságok
a pécsi színházban

50 éves a Hosszúhetényi  Népi  Együttes

Öt évente varázslatos estéknek lehetünk tanúi,
élvezői népi együttesünk jubileumai alkalmából. Tanúi,
hiszen ilyenkor megtudhatjuk, hogyan alakult a tánccso-
port élete az eltelt évek alatt, de főként élvezői annak a
nagyszerű műsornak, amely az ünnepre a legszebb és
legnépszerűbb dalokat táncokat, színpadi koreográfiákat
vonultatja fel.

Az idei 50-dik évforduló különösen megkapó volt
már csupán azért is, mert a Pécsi Nemzeti Színházban
tartották, s a nézőtéren csupa-csupa ismerős mosolygós
ember köszöntötte egymást. Valaki kis túlzással meg is

jegyezte, hogy „Kiürült a falu, mindenki itt van és ünne-
pel” S valóban igazi örömünnep kezdődött szeptember
10-én este, a hetényieké volt az egész  színház, s felcsen-
dült a jól ismert, de mindig vérpezsdítő fúvós muzsika...  

A három órás műsor nyitóképében Kaszás János
Tavaszváró koreográfiájával idézték fel a múltat. A gála
zárásaként pedig Papp János jelenlegi együttesvezető
Hetényi lakodalmas összeállítása elevenedett meg a
színpadon. E két, mindig szívesen látott műsorszám
között képet kaphattunk az együttes munkájának teljes
spektrumáról.                                  (folytatás a 10. oldalon)
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Testületi ülés – szeptember 5.

Tájékoztató a képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Dr. Orbán László jegyző: A
mázsaházra vételi szándékot nyújtottak be.
Az ehhez tartozó határozattal kapcsolatban
elmondja, hogy a földmérővel egyeztetett
a munkarészek elkészítéséről. Probléma,
hogy az épület nem szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban külön helyrajzi számon és
ezen felül még közterületen helyezkedik
el. A tulajdonszerzést illetően az elbirtok-
lás nem jöhet szóba, mivel közterületről és
forgalomképtelen vagyontárgyról van szó.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal
elfogadta  a napirendi pontot.

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Berkecz Balázs településtervező: Az
állami főépítész záró szakvéleménye is
tükrözte a kérelmek tartalmi elfogadását és
figyelembevételét.

Hajdu Csaba főépítész: Az elhangzot-
takat annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a
testületnek a szerkezeti terv módosítására
kell határozatot hozni, és a módosított
helyi építési rendeletet kell megalkotnia.
Tizenöt napon belül az összes szerve-
zetnek és lakossági kérelmezőnek meg kell
küldeni az elfogadott építési szabályzat
elérésének helyét, melyet a honlapon is
közzé kell tenni.

Dr. Hübner Mátyás vezető tervező
érdekességként elmondja, hogy az orszá-
gos főépítész új építési jogszabályt ter-
jesztett  az Országgyűlés elé. Valószínűleg
ez év novemberében tárgyalják.

A képviselő-testület a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet alapján a 2022. évi helyi építési
szabályzattal összhangban 8/2022 számon
módosította a 117/2016. (X.10) és
118/2016. (X.10) határozatokkal megál-
lapított településszerkezeti tervet. 

Beszámoló az önkormányzat és
intézményei költségvetésének féléves

végrehajtásáról

Dr. Csörnyei László: A költségvetési
beszámoló az I. félév költségvetésének
összegzése, mely tartalmazza a pályázatok
bevételi előirányzatait illetve a félévi nor-
matíva elszámolást. A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság a költségvetési számadatok
alapján a beszámoló elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a pénzügyi beszá-
molót elfogadta.

A DRV Zrt. 2023-2037 Gördülő
Fejlesztési Tervének jóváhagyása

Csörnyei László: A DRV Zrt. 2023-
2037 évekre szóló gördülő fejlesztési terve
elkészült. A gördülő fejlesztési tervben
rögzítették azokat a szükséges felújítási és
pótlási, illetve beruházási munkálatokat,
melyek megvalósítása elengedhetetlen a
rendszer zavartalan működéséhez. A ter-
vek tartalmának önkormányzati vélemé-
nyezése és a képviselő-testület jóváha-
gyása szükséges. 

A fejlesztési tervet a testület elfogadta
azzal, hogy amennyiben a gördülő
fejlesztési tervben foglalt tételek megha-
ladják a 2022. évi használati díj összegét,
akkor az elfogadott tervben feltüntetett
többletforrást az Önkormányzat a 2022. év
előtti, fel nem használt használati díj ter-
hére biztosítja

BURSA HUNGARICA pályázat

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat-
hoz minden évben csatlakozik az Önkor-
mányzat. A pályázat megjelent és a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók támogatására irányul. A csatla-
kozás előfeltétele a testületi döntés.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
idén is csatlakozik az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2022/2023 évi pályázatához.

Pályázat rendkívüli támogatásra  

Csörnyei László: A 2022. évi központi
költségvetésről szóló 2021. évi XC.
törvény alapján ismét lehetősége van az
önkormányzatoknak rendkívüli támogatást
igényelni. A kormány minden esetben
támogatta a pályázati kérelmünket, mely
költségek az önkormányzat költségvetését
terhelték volna. A támogatást bérjellegű
kifizetésekre, jubileumi jutalom költségére
igényelik meg.

A képviselő-testület döntése: az önkor-
mányzatok rendkívüli támogatásokról
szóló 2022. évi központi költségvetésről
szóló törvény alapján igényelhető támo-
gatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

Az önkormányzat 2022. évi közbe-
szerzési tervének módosítása

Csörnyei László: A módosítás a
Hosszúhetény belterületi csapadékvíz
elvezetésének közbeszerzésére irányul. A
hatályos jogszabályok szerint az éves
közbeszerzési tervet szükség esetén bár-
mikor lehet módosítani. Az árajánlatokat

2022. szeptember 16-ig várják. A pályázat
befejezési határideje 2023. március 30.

Telekalakítási ügyek

Földesi Balázs 571 hrsz-ú ingatlanára
ivóvízbekötést kérelmezett, azonban a
DRV Zrt. által elhelyezendő közműcsat-
lakozás a szabályozási tervlapon az önkor-
mányzati út területébe esik. Az út későbbi
kialakításakor, szélesítésekor ennek áthe-
lyezése jelentős költséget jelentene az
önkormányzat számára. Azért szükséges a
szabályozási terv szerint az ingatlan
telekalakítása, hogy az új telekhatár mögé
kerüljön a csatlakozási pont. Az érintett
ingatlan tulajdonosával telekalakítási
szerződést kell kötni. A képviselő-testület
a Hosszúhetény, 571 és 575/1 hrsz-ú ingat-
lanok telek alakítását az elkészített
munkarészek szerint hagyta jóvá.

***
A 733/1, 1098 és 1099/2 hrsz ingat-

lanokat érintő telekalakítás, azért vált
szükségessé, hogy a kialakult önkor-
mányzati út jelenlegi állapota legalizálásra
kerüljön. Az érintett ingatlanok tulajdono-
saival ugyancsak telekalakítási szerződést
kell aláírni. A képviselő-testület a
Hosszúhetény, 733/1, 1098 és 1099/2 hrsz
ingatlanok telekalakítását az elkészített
munkarészek szerint jóváhagyta. A föld-
cserével a 733/1 hrsz-ú ingatlan területe
63m2-el, a 1099/2 hrsz-ú ingatlan területe
78m2-el csökken, a 1098 hrsz-ú kivett
közút területe pedig 141 m2-el növekszik.
A testület felhatalmazta a polgármestert a
szerződés megkötésére. 

Vagyonkezelési szerződés módosítása a
Tankerülettel 

Csörnyei László: A Pécsi Tankerületi
Központ az iskola üzemeltetését 2022.
augusztus 16-al vette át. A tankerület és az
önkormányzat helyszíni bejárással egybe-
kötött tárgyaláson egyeztetett az átadás
részleteiről,  melyet a vagyonkezelési
szerződés módosításában rögzítettek. Az
önkormányzat ingyenesen vagyonkezelés-
be adta a tankerület részére 837/3 hrsz-ú
ingatlanról készült változási vázrajzon
feltüntetettek szerint megjelölt részeit:
Verseny utca 9. 837/3  II. számmal jelölt
(kivett játszótér) 232 m2, és a Verseny utca
9. 837/3  III. számmal jelölt (kivett
általános iskola) 12.193m2

Használati szerződés 

A Pécsi Tankerületi Központ és az
önkormányzat között készült egy haszná-
lati szerződés, melyben a tankerület
használatba adja 837/3 hrsz ingatlanon
lévő kivett játszóteret minden nap 16-20
óráig Hosszúhetény lakosai számára. 
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A Fő utca 5/a árverési ügye

Csörnyei László: Árverésre került a Fő
utca 5/a hsz. alatti ingatlan, mely ter-
mészetben a bölcsőde mögötti terület. A
kikiáltási ára 225.000 Ft és a tulajdoni
hányad ½-éd érinti. A bölcsőde bővítése
érdekében javasolja a megvételét a
225.000 Ft-os vételáron.

Csajkás Géza képviselő: Megnézte a
területet, kissé elhanyagolt, de az épület
rajta nincs olyan rossz állapotban. Javasol-
ja a megvételét a bölcsőde esetleges
későbbi bővítésének lehetőségére. 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Fő utca 5/a hsz alatti ingatlan ½ tulajdoni
hányadát árverés útján 225.000Ft áron
kívánja megvásárolni.

Beszámoló az óvoda elmúlt nevelési
évéről

Czentner Györgyné óvodavezető: Az
írásban leadott beszámolóhoz kiegészí-
tésként elmondja, hogy jelen pillanatban az
óvodában nincs óvodapedagógus hiány,
sikerült 2 fő óvodapedagógust felvenni. A
jelenlegi gyermeklétszám 150 fő. 

Csörnyei László kérdése, hogy a gyer-
meklétszám változására mik a kilátások?

Czentner Györgyné elmodja, hogy
még 1-2 évig marad ez a magas gyermek-
létszám.

Orbán László: A beszámolóban jelzett
műszaki problémák fennállnak-e még,
milyen megoldásokat lát a megszün-
tetésükre.

Czentner Györgyné elmondja, a régi fa
tetőablakok mindenképpen cserére szorul-
nak. Az udvari fa játékok is problémát
jelentenek, mivel a korhadásnak indult fa
elemek javítása nehézkes. A javítását már
kezdeményezte és segítséget kért ebben az
Nkft. ügyvezetőjétől is. Felhívja a figyel-
met arra, hogy amennyiben a szükséges
felújításokat nem végzik el a bizton-
ságfelügyelet megtiltja azok használatát.

Pál Attila Nkft. ügyvezető: azok a
cégek, melyek telepítették a játékokat csak
cserével foglalkoznak, javítást nem vállal-
nak. Mindenképpen keres egy vállalkozót,
aki a munkálatokat el tudja végezni. A
beszámolót a testület 4 igen 2 tartózkodás-
sal elfogadta.

Csák Zsolt pécsi lakos földvásárlási
kérelme

Orbán László jegyző:  A  2193 hrsz-ú
rét művelési ágú 928m2 területű 2.90AK
értékű önkormányzati ingatlant 60Ft/m2

áron javasolja értékesíteni.
A képviselő-testület  –  5 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett Csák Zsolt Pécs, Illyés
Gyula utca 4. hsz alatti lakos földvásárlási

kérelmét elfogadta. Az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő hosszúhe-
tényi 2193 hrsz-ú rét művelési ágú 928 m2

területű 2.90 AK értékű földingatlant
eladásra kijelölte. A vételárat 60 Ft/m2,
mindösszesen 55.680,-Ft összegben állapí-
totta meg. Megbízza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésével.

Szociális tűzifa juttatás

Orbán László: A jelenleg hatályos ren-
delet a szociális tűzifa ellátásra jogosultság
jövedelemhatárait az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének azaz
(28.500 Ft) 200% illetve 250%-ban
határozza meg.  A jövedelmek és nyugel-
látások emelkedése miatt a fenti jöve-
delemhatárok változatlanul hagyása mel-
lett egyre több magánszemély szorul ki a
szociális tűzifa juttatásból. Ezért szük-
ségesnek látta a rendeletben az ellátotti kör
bővítését, jogosultsági összeghatár eme-
lését. 

A képviselő-testület  megalkotta
10/2022.(IX.8.) önk. rendeletét úgy, hogy a
juttatásra többen jogosultak lehessenek.

A német közösségi ház használatára,
hasznosításra kötött megállapodás

módosítása

Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy
a Német Nemzetiségi Önkormányzat hasz-
nálatában lévő Kossuth L. u. 23. hsz alatti
közösségi ház használatára, haszno-
sítására kötött megállapodás módosítására
a rezsi költségek emelkedése miatt került
sor. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a
költségekhez való hozzájárulását 30.000,-
Ft-ra emelte.

A Komló, Nyár utca 2/2 hsz. alatti
önkormányzati bérlakás ügye

Csörnyei László polgármester: A
Komló, Nyár utca 2/2 hsz alatti bérlakás
jelenlegi bérlője nem tudja karbantartani,
fenntartani az ingatlant. Alacsony jöve-
delme miatt másik lakást nem tud vásárol-
ni. Javaslata a lakóház értékesítése. Elő-
zetes értékbecslést készítetett az ingat-
lanról. Az ingatlan jó helyen van az eladási
irányárként 16.900.000,-Ft-ot javasol. A
befolyt összegből egy cserelakást vásárol-
nak Komlón, amelyet a bérlőnek felaján-
lanak.  

Pál Attila Nkft. ügyvezető: Az ingatlan
szerkezetileg rendben van, frekventált
helyen található.

Orbán László: Felhatalmazást kér a
testülettől az ingatlan jelenlegi bérlőjével
történő egyeztetésre, valamint azt köve-
tően az értékesítési eljárás lefolytatására.

A napirenddel kapcsolatban egyéb
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a

képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen
szavazattal a Komló, Nyár utca 2/2 hsz-
alatti önkormányzati ingatlant eladásra
jelölte ki 16.900.000Ft-os irányáron. Fel-
hatalmazta a jegyzőt a jelenlegi bérlővel
való egyeztetésre az ingatlan eladásra
történő meghirdetésére és a szerződéskötés
előkészítésére.

Bejelentések, egyebek

Csörnyei László: Az önkormányzat
VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi ter-
mékértékesítést szolgáló piacok infrastruk-
turális- és eszköz fejlesztése című felhívás
keretében „Helyi termékértékesítést szol-
gáló piac kialakítása Hosszúhetényben”
projektcímmel pályázatot nyújtott be. Pro-
jekt megvalósítási helyszíne:  Fő utca 143.
Az előleg igényléséhez kiírt hiánypót-
láshoz szükséges a testületi határozat. A
pályázat során elszámolható költségek
összege: 23.140.178 Ft, a pályázat 85%-os
intenzitású, így a támogatás összege
19.669.149 Ft.  A képviselő-testület úgy
határozott, hogy a projekt megvalósítá-
sához támogatási előleget igényel az utófi-
nanszírozású tevékenységekre jutó támo-
gatási összeg legfeljebb 50 %-ának erejéig,
tehát az igényelt előleg összege 9.834.574
Ft. Vállalja a támogató okiratban sze-
replő, projekt megvalósításához szükséges
önerő biztosítását, továbbá az egyéb, a
pályázat terhére el nem számolható költ-
ségeket, amennyiben felmerülnek. 

A pénzügyi bizottsági ülésen már
beszéltek róla, hogy az emelkedő rezsi
költségek alakulása miatt szükséges egy
forgatókönyv a kialakult helyzetre illetve
az esetleges pénzügyi problémák keze-
lésére. A pénzügyes kolléganő készített
egy táblázatot, mely tartalmazza az óvoda,
iskola, művelődés ház, tájház áram és gáz
fogyasztását havi bontásban, valamint a
közvilágítást. Úgy gondolja, hogy fel kell
készülni intézményi szinten a hatékonyabb
fogyasztás kialakítására. Az önkormányza-
ti fogyasztók esetében a kormány részéről
kompenzációra vagy díjszabás ked-
vezményre számít. Egyelőre erre még
nincs javaslat. Elsősorban az óvoda
helyzete kritikus. Esetleg csoport össze-
vonással lehet csökkenteni a fogyasztást.

Czentner Györgyné óvodavezető:
Jelenleg 3 csoport szobát tud klímával
fűteni, összesen viszont 6 van. Ezzel a
fűtési móddal a mellékhelyiségek, folyo-
sók fűtése nem megoldott. Az óvodai
ellátás kötelező, szünetet maximum 5
napra tud elrendelni.

Dr. Herbert Tamás: Alapvetően az a
cél, hogy racionálisan, ésszerűen sike-
rüljön fenntartani az óvodai szolgáltatást. 

Dr. Orbán László 
jegyző
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Czentner  György 
emlékére 

Az élet a küzdelmek hosszú sora.
Kollégánk és barátunk utolsó nagy
küzdelmét gyógyíthatatlan betegségével
vívta mindvégig méltósággal, bízva a
gyógyulásban. 

Utolsó találkozásunk a hivatalban
volt, abban a hivatalban amelyben
nagyon szeretett dolgozni. Vidámságá-
val,  mosolyával előbb - utóbb minden-
kit jókedvre derített. Mosolygott akkor
is, amikor közölte, hogy most egy kis
pihenésre lesz szüksége, és nem láto-
gathat meg minket személyesen. Ter-
mészetesen mindjárt hozzá is fűzte, hogy
telefonon  bármikor elérhetjük.

Akkor talán  nem gondolt senki arra,
hogy ez volt az utolsó személyes talál-
kozásunk.

Pedig az volt. 
Czentner György  végül megbékélve a
sorsával és a világgal, szeretett család-
tagjai körében csendesen elhunyt.

Kedves  Gyuri!
Mint embert a munkád által

ismertelek meg. Mindig készen álltál,
bármikor is hívtalak a mobiltelefonon.
Nem emlékszem, hogy egy alkalommal
is nemet mondtál volna, hiszen nálad a
munkahelyi feladatok mindig első
helyen szerepeltek.  Te voltál „ a Czent-
ner Gyuri” kicsiknek és nagyoknak,
időseknek és fiataloknak egyaránt.
A mobilszámodat még nem töröltem ki a
telefonomból, majd talán később. Majd
akkor amikor mindannyian végleg elfo-
gadjuk a megváltoztathatatlant.  A tele-
fonszámod törölhető, de az emléked
nem! Nyugodj békében!     

Orbán  László

Tisztelt Hosszúhetényiek!
Az utóbbi hónapokban elszabadult energiaárak hatásai Hosszúhetényt sem kerülték

el, egyre több település jelenti be a különböző korlátozó/takarékossági intézkedéseit
annak érdekében, hogy az energiaár-robbanás ne okozzon problémát. A ma kihívása
már nem a fejlesztések megvalósítása, hanem az eddigi színvonal fenntartása a
zavartalan működtetésben. 

Ugyanannak a feladatnak az elvégzéséhez sokkal több anyagi forrás, szervező-
munka, és tervezés szükséges. Az elmúlt hetekben számot kellett vetnünk annak a
lehetőségével, hogy csökkentünk, vagy megszüntetünk közszolgáltatásokat, bizonyos
intézményeink nyitvatartási idejét átalakítjuk, vagy be is zárjuk ideiglenesen. 
Felülvizsgáltuk a működési költségeket és átnéztük a takarékossági intéz-kedések tel-
jes tárházát. Intenzív energetikai és pénzügyi tervezési időszakon vagyunk túl. Most
tapasztaljuk az előnyeit azoknak a beruházásoknak, amelyeket az energiatakarékosság
jegyében meg tudtunk valósítani az elmúlt években: a led-es közvilágítás, az aprítékos
kazánokra való átállás, a napelemes rendszerek, napkollektorok kiépítése, a
hőszigetelések mind-mind ezt a célt szolgálták. Az energiaválság következtében ezek
a beruházások még inkább felértékelődnek, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy
gazdaságosabban üzemeltetünk, hanem úgy tudunk üzemeltetni, hogy vannak alter-
natív megoldásaink. Amíg más települések gyors energetikai fejlesztések meg-
valósítására kényszerülnek, mi a korábbi előrelátásunknak köszönhetően előnyösebb
helyzetből indulunk neki a válság átvészelésének. 

A meglévő fejlesztéseknek köszönhetően a rezsiköltségeink évi 13 millió forintos
kiadást  jelentenek, és ez az összeg az, ami az áremelkedések okán többszörösébe fog
kerülni. Ezért is további önmérsékletre, takarékosságra, racionális döntésekre kell,
hogy törekedjünk. Az nem lehet kérdés, hogy a nevelési, szociális, egészségügyi
intézményeinket folyamatosan fűteni kell, ahogy a közétkeztetést is biztosítani szük-
séges. Nem tudjuk megjósolni, hogy mit hoznak az elkövetkező hónapok, ezt ma senki
sem tudja. Nem tudjuk kizárni azt, hogy esetlegesen korlátozó intézkedésekre kerüljön
sor az elkövetkező időkben, de az biztos, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk
annak érdekében, hogy a falunk zavartalan működését biztosítani tudjuk. 

Továbbra is a legfontosabb célunk az, hogy a lakosság számíthasson ránk, és az itt
élő emberek tudatában legyenek annak, hogy töretlenül dolgozunk életminőségünk
fenntartásáért. Egy ilyen helyzetre –  bár nem lehet felkészülni maradéktalanul – de
azt kezelni lehet és kell. Ami biztos a jelen állapotok szerint:

– nem korlátozzuk a közvilágítást;  
– nem zárunk be óvodát, bölcsődét; 
– megőrizzük a munkahelyeket; 
– ellátjuk kötelező közfeladatainkat, így pl. biztosítjuk a közétkeztetést; 
– mindent megteszünk azért, hogy helyi közösségeink számára a kulturális

és sportélet a lehetőségekhez mérten a téli időszakban se álljon le.
Természetesen ígéretünket felülírhatja az energiaválság, vagy a háborús veszély-

helyzet fokozódása. Azonban, amennyiben jelentős változás nem várható, ígéreteinket
fenntartjuk. 

Reménykedjünk a világ vezetőinek józan belátásában, hogy mihamarabb lépéseket
tesznek e tarthatatlan helyzet megszüntetésének érdekében! Mi a magunk részéről ezt
támogatjuk.                                                         Dr. Csörnyei László polgármester

A település-üzemeltetés munkatársai új anyag felhasználásával, kísérleti jelleggel
kezdték el a kátyúzási munkálatokat a Verseny utcában.
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A köszöntőt követően a résztvevők a
fúvószenekar kíséretével elénekelték a
Himnuszt, majd egy-egy vers hangzott el
Konics István és Pál Marót előadásában. 

Ünnepi beszédét Závoczky Szabolcs a
Duna Dráva Nemzeti Park igazgatója egy
Mindszenthy József idézettel kezdte,
történelmi visszatekintésében pedig pár-
huzamot vont a szomszédunkban zajló
orosz agresszió és az ötvenhatos véres
megtorlás között. Felidézte Hosszúhetény
és környékének eseményeit is, meg-
köszönve az akkori kisújbányaiaknak és
Hetényben lakó leszármazottaiknak, hogy
befogadták a novemberben még utóvéd
harcokat folytató Mecseki Láthatatlanokat
akkor is, amikor már reménytelennek tűnt
a kitartásuk. Hangsúlyozta, hogy minden
népnek joga van saját sorsáról dönteni és
mindenkinek kötelessége ezt tiszteletben
tartani.

Az ünnep alkalmából Hosszúhetény
Község Képviselő-testülete idén is kitün-
tetéseket ítélt oda a közösségért tevé-
kenykedők részére, melyet ezúttal is a kop-
jafánál vehettek át a díjazottak, akiket
előtte a hivatal tanácskozó termében
fogadtak a község vezetői és elöljárói.
A kitüntetéseket dr. Csörnyei László pol-
gármester és Óbert Gábor alpolgármester
adta át .

Hosszúhetényért Kitüntető Díjat
vehetett át Kis Radó János György sok
évtizedes egyházközségi tanácsadó testü-
leti munkássága, szolgálatkész és lelkiis-
meretes egyházi tevékenysége elisme-
réséül és Váradi Ágnes nyugalmazott
pedagógus, igazgatóhelyettes lelkiisme-
retes, segítőkész, kreatív pedagógusi
munkájáért, a közösségért, az iskola
vezetésért tett odaadó, megbízható, példa-
mutató életpályájának elismeréséül.

Nyugdíjba vonulása alkalmából Köz-
szolgálatért Kitüntető Díjban részesítette
a  testület Elter Endréné tanárnőt a közös-
ségért, az iskoláért végzett lelkiismeretes,
áldozatos pedagógusi munkájáért, a törté-
nelem tantárgy magas színvonalú okta-
tásáért, Hosszúhetény történelmének és 
hagyományainak megismertetéséért, meg-
bízható tantestületi munkájának elisme-
réséül, 

Németh Rudolfné óvónőt kiemelkedő,
lelkiismeretes óvodapedagógusi munká-
jáért, a gyermekek néphagyományokkal
való megismertetéséért és a környezet-
tudatos neveléséért elismeréséül ,

Pappné Pintér Ilona tanárnőt lelkiis-
meretes, megbízható, kreatív pedagógiai
munkájáért, a hosszúhetényi néphagyo-
mányoknak, népdal- és tánckincseinek 
megismertetéséért, a rendezvények szer-
vezésében nyújtott önzetlen segítségéért, 

Réthy Zsuzsanna védőnőt kiemelkedő 
színvonalú védőnői életpályájáért, a min-
denkor elhivatott és precíz szakmai
felkészültségéért, a családoknak és gyer-
mekeknek nyújtott áldozatos, megbízható 
és szeretetteljes, gondviselő munkájáért
elismeréséül, 

Tóth Tiborné dajkát a gyermekek gon-
dozásában nyújtott szeretetteljes, segítő-
kész, egyénre hangolt neveléséért, az óvo-
dapedagógusoknak nyújtott lelkiismeretes
munkájáért elismeréséül 

A díjak átadása után koszorúzással foly-
tatódott az ünnepség a kopjafánál, mely-
nek zárásaként a jelenlévők együtt
énekelték a Szózatot, majd a forradalom és 
szabadságharc tiszteletére celebrált szent-
misére a helyi cserkészek kísérték az
ünneplőket.      

P. J.   Fotó: Gulyás Tamás

Ötvenhat izzó ősze volt...
Községi megemlékezés a Kopjafánál
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Öt nap alatt négy évszak és egy mennyegző

Tavasszal – a vírushelyzet miatti két év
kihagyás után – újra indult az immár 10
éve visszatérő múzeumpedagógiai óraso-
rozat a 4. oszályosok számára a tájházban.

Május 7-én a faluban és határában a
Hosszúhetényi Turista Egyesület szerve-
zésében Bazsarózsa tájékozódási verseny
zajlott. Lelkes iskolai közösségi szolgála-
tot teljesítő diákok fogadták a túrázókat,
egy az Üvegkiállítást és a Tájházat nép-
szerűsítő állomással. 

Az idei évre tervezett első túra
(Csurgó) sajnos a rossz időjárás miatt
elmaradt, így május 8-án kelt útra a csapat,
hogy a szomszédos Zengővárkonyba
kiránduljon. Betértek a híres tojásmúze-
umba és tiszteletük kifejezéseként gyertyát
gyújtottak Rockenbauer Pál sírján.  

Május végén a Katica csoport ismét a
tájház udvarát választotta az ovis évzáró és
ballagás helyszíneként. A Katicabogár hét
pöttye című mesét dolgozták fel és adták
elő a szülők nagy örömére. 

Május 20 –án a Baranya Credit Pénzü-
gyi Zrt. munkatársai csapatépítő program
helyszíneként választották a tájházunkat.
A kisújbányai túrát követően a megfáradt
csapat a tájházban fogyasztotta el az addig-
ra elkészült finom kakaspörköltet. Jól
érezték magukat a tájházban, visszatér-
nének jövőre is. 

Június 12-én Poór János túravezető
ha-lálának első évfordulója kapcsán tartott
emléktúrát a túra csapat. Az indulás előtt a
hosszúhetényi temetőben rótták le kegye-
letüket,  és  indultak busszal Magyareg-
regy felé. A cél a Vörösfenyő kulcsosház
és a Dobogókő volt, a túravezető egyik
kedves és ritkán bejárt túraútvonala. Közel
30 régi és új túrázó tette tiszteletét a kirán-
duláson. 

A szeptember eleji esőt követően ra-

gyogó napsütésben részesült, aki szep-
tember 18–án a tájház túrát választotta
vasárnapi programként. A Flóra és Balázs
pihenő, Tettye, Pintér kert- Arborétum
szerepeltek a csodálatos mecseki túrán,
ahol különböző magasságokból tekinthet-
tek le Pécs városára a csodaszép arborétum
látogatása mellett. 

Október 2-án a Zengőre tervezett túra a
nagy esőzések miatt elmaradt, remélve,
hogy október 23-án bepótolhatják a sza-
lonnasütéssel egybekötött kirándulást.

A Teleki László Alapítvány Népi Épí-
tészeti Programja ad lehetőséget a tájház
felújítására is. A munkák elkezdésének
feltétele, hogy elkészüljön egy sokrétű
szakmai előkészítő dokumentáció. A ta-
valy elnyert pályázat lehetőséget adott a
dokumentációk elkészítésére, így a szep-
temberben kiírt pályázaton már kivite-
lezési igényünket nyújthattuk be. Első
ütemben a tetőszerkezetet, a falned-
vesedési problémákat orvosolnánk a járda
felújítása mellett.  Poór Gabriella

A tájházA tájház
háza tájaháza tája

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy gazdag lány és egy szegény fiú, akik
egymástól távol, Hosszúhetény két vé-
gében éltek, mégis egymásba szerettek. A
szülők persze ellenezték a frigyet, így év-
ről-évre újabb várakozási időt kértek a fia-
taloktól, hátha közben múlik a szerelem.
De az ő szerelmük nem múlós természetű
volt. A boszorkányhoz fordultak, hogy gyor-
sítsa fel az idő vaskerekét és a harmadik
esztendő mindennél gyorsabban szálljon el!

Így szólt röviden az idei Tájház tábor
keretmeséje. A táborozó gyerekekkel pedig
végig kísértük a szerelmeseket ezen az egy
évet jelentő héten. 

Úgy kezdődött, hogy hétfőn kitavaszo-
dott és Zsombéki Gergő portáján kihajtot-
tuk az állatokat a friss legelőre, ismer-
kedtünk a birkák hasznával, magyar faj-
tákkal, gyapjúfeldolgozással. Délután a
helyi, húsvéti szokáshoz kapcsolódó
báránylesről mesélt Gajdócsi Laci bácsi,
végül pedig mindenki készített egy bárány-
kát, igazi gyapjú fonalból.

Kedden forró nyári napra ébredtünk,
sárgult a búza, aratni indultunk. A kévébe
kötött gabonát a Tájház udvarán kicsé-
peltük és házi malmokon őröltük. A
megszitált lisztből kovászos cipókat sütöt-
tünk, amit másnap, az őszi szüret reggelén
szőlőlekvárral és kecskesajttal falatoztunk.

Vidám, szüreti hangulat volt Herczeg
Tibor gyönyörű szőlőjében, aki csupa érde-
kességet mesélt nekünk, majd a gyerekek
leszüretelték az előzőleg lugasra kötözött,
mazsolával töltött papírzacskókat a put-
tonyokba. Bejártuk a különleges hangu-
latú, egykori dézsmapincét és mindenki
kipróbálhatta a tüdőerejét azzal, hogy egy 
vödörből a hébérbe vizet szippantott. (Van 

egy-két borászjelölt a gyerekek között
– ezt csak úgy megjegyzem.) Nem csak
szőlőt, kukoricát is betakarítottunk ezen az
őszi napon. Kaáli-Nagy Judit és Tíber
Csilla óvónők kukoricával játszottak, és
abból alkottak a gyerekekkel.

Csütörtökön tél lett. Fonóba gyűlt a
csapat, ahol méhviaszgertya fénye mellett,
mézeskalácsot majszolva varrtunk, hí-
meztünk. Délután úgy éreztük gyorsan
elszaladt egy hét, egy kerek esztendő, ideje
készülni a lakodalomra. Jánosi Virággal
dalokat tanultunk, Kercsó Józsi bácsiékkal
pedig hangszereket készítettek a gyerekek
a mulatságra.

Végül pénteken eljött a nagy nap, a
lakodalom napja. Nyisztor Dorka és Miklós
vállalták az ifjú pár szerepét. Dorkát Radó
Tihamér öltöztette az általa gyűjtött régi, 
menyasszonyi ruhába. Ezúton is szeretném 

megköszönni Tihinek, hogy az én álmom
is teljesülhetett: hetényi viseletet ölthet-
tem, mint “örömanya! A lakomához a
táborozók készítették elő az asztalt ünnepi
terítékkel. Füzi Gyula vőfélyként vicce-
sebbnél viccesebb rigmusokkal kísérte
végig a gyerekeket a nagy eseményen.
Közben a zenekar is befutott, Dömény
Anita, Szabó Rafael és Bizse Bulcsú húzták
a talpalávalót. A húsleves és a sült hús után
Poór Erzsi néni sütötte lakodalmas kalá-
csot faltunk és csak táncoltunk, táncoltunk
“hajnalig”.

Minden vidám esküvő mögött nagy
munka van a háttérben. Poór Gabi renge-
teg szervező munkája, Csősz Bea és
Csajkás Ágnes fáradhatatlan segítsége! 
A Tájház tábor idén is hatalmas élmény
volt! 

Szegleti Orsolya
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Elszármazottak találkozója
A Hosszúhetényi Kulturális Alapít-

vány és az Elszármazottak Baráti Köre
ebben az évben  – négy év után – újra meg-
rendezte az elszármazottak találkozóját. A
pandémia után idén, az ünnepi kereteket
megtartva, gazdag programajánlattal, új
létesítményeink bemutatásával vártuk vendé-
geinket. 
Augusztus 13-án az idő borongósan fogad-
ta a találkozóra érkező, hetényi gyöke-
rekkel rendelkező negyven vendéget.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épü-
leténél gyülekeztünk, ahol a hetényi tűz-
oltók finomságokkal és kávéval várták a
hazalátogatókat. A szomorú idő ellenére a
mosolygós találkozások jó hangulatot
teremtettek.

Miután mindenki megérkezett Pintér
Ildikó az egyesület elnökségi tagja mesélte
el a hetényi tűzoltóság, valamint az épület
történetét. A kérdések megválaszolása után
egy körbevezetést is tartott az érdek-
lődőknek. 

Ezután elindultunk a templomhoz,
ahol dr. Herbert Tamás egyházközségi
elöljáró bemutatta a templomot, mesélt az
egyházi beruházásokról, jövőbeni tervek-
ről, miszerint egy közösségi színteret
szeretnének kialakítani a templommal
szembeni, önkormányzati tulajdonú ingat-
lanból. Az ismertető után megtekintettük 
belülről is a komoly felújítást igénylő épü-

letet, majd a régi iskola falán található
emléktáblánál gyülekeztünk. Immár hagyo-
mány a találkozó során Nemes János
emléktáblájának megkoszorúzása. Herczeg
Tibor a baráti kör elnöke és – szimboliku-
san – a legidősebb jelen lévő elszármazott
Mészáros Zoltán helyezte el a vendégek
koszorúját az öreg iskola épületén.
(képünkön)

Az óvodához érve megtörtént a regiszt-
ráció és az ajándékcsomagok átadása.
Tíberné Pap Csilla az ovis gyerekek Ádám

bácsijával, Fledrich Ádámmal zenés kör-
bevezetést tartott az intézményben, majd a
közgyűlésen a Kulturális Alapítvány
elnökeként beszámolt a kuratórium mun-
kájáról.  Csörnyei László polgármester a
falu eredményeiről, terveiről, Papp János
intézményvezető az oktatás és a kultúra
helyzetéről tartott rövid  ismertetőt,  Bojtos
Lili hetényi viseletbe öltözve népdalokat
énekelve emelte a közgyűlés hangulatát.

Kérdések, hozzászólások következtek,
majd végezetül Fledrich Ádám harmonika
kíséretével a már hagyománnyá vált közös
éneklés sem maradt el:”Szeressük egymást
gyerekek!...”

Az elérzékenyüléstől sem mentes köz-
gyűlés után a Tavasz Vendéglőben fo-
gyasztottuk el a finom ebédünket.

Délután falkultatív programokat kínál-
tunk a vendégeknek. Megnézhették a he-
tényi borászok tulajdonában álló új bor-
házat, borospincét, Balázs Lászlóné bemu-
tatta az új bölcsődét és mivel a találkozó
egybeesett az Üveges Hétvégével, vendé-
geink a kisújbányai eseményekbe is be-
kapcsolódhattak. Az eleinte nem túl ked-
vező időjárás végül szépre fordult, jó
hangulatban telt a nap. Öröm volt talál-
kozni a régi ismerősökkel, reméljük, a
következő találkozó is legalább ilyen si-
kerrel zárul! Bíró Gabriella

Fotó: Wágner Bettina

A kis „kockás füzet” története
Tizenöt éve kerültem kapcsolatba a

Kulturális Alapítvánnyal, és az Ala-
pítvány kuratóriumának tagjaival, akik
szívükön viselték e nap megszervezését,
ünneplőbe öltöztetését, a visszalátogatók
vendégül látását. Amikor először csep-
pentem bele a találkozó szervezésébe,
összeültünk a Baráti Kör tagjaival.
Megbeszéltük a feladatokat, aztán a
következő és legfontosabb kérdés került
napirendre, mégpedig, hogy kiknek kell
meghívó levelet küldeni. 

Kívülállónak éreztem magam, mint
amikor valaki a nézőtérről érzékeli a
különleges előadást és hat rá a beszél-
getés hangjaiban megbúvó szeretet,
tisztelet, megbecsülés, elismerés, büsz-
keség, szívből jövő sajnálat… Különleges
élménnyel gazdagított Dallos Nándorné,
Ilonka néni, aki előtt az a bizonyos „koc-
kás füzet” várakozott kinyitva; Nádor
Rudolfné, Erzsi néni, Czanikné Jutka
néni, Szekeres Pannika, Jakab Józsefné
Rózsa és a többiek. Névről névre
haladtak. Belső képeikben látták a névhez
csatolható arcok redőit, mozdulatokat
elevenítettek meg, házat, udvart,
kapirgáló tyúkokat, muskátlis ablakot, a
gyerekkor, az ifjú kor megszépült történé-

seit. Olyan volt, mintha minden házhoz
külön könyv tartozna, s a könyvben min-
den lakója, s annak derűs-borús története
külön fejezettel rendelkezne. 
Ez így rendben követhető egy magam-
fajta máshonnan elszármazónak, ha min-
den ház lakóit és történetét szép sorba
vették volna. Csakhogy Ők ismerték a
házak közötti kapcsolódásokat névvel,
szívvel, történettel. Azt is tudták – bár
akkor még nem az okos eszközök és az
internet világát éltük –, hogy kit milyen
messze fújt a szél, s hol vert gyökeret
újra, vagy csak azt, hogy kinél kell
érdeklődni a levélcím után. A nevek és
címek Ilonka néni gyöngybetűivel szépen
sorba gyarapodtak  a kicsi, „kockás”
iskolásfüzetben. 

Minden találkozót megelőzött egy
ilyen beszélgetés, és én együtt báloztam
velük a Herczeg ház udvarán. Beavatott-
nak éreztem magam. A szemük csillogása
és kuncogó hangokban megelevenedő
ifjúságuk részese lettem. Udvarlás, plátói
emlék, mulatság, zene. Aztán csapong-
tunk és előkerültek a gyermekkor barátsá-
gai, csínyei, a háború ideje és a vele járó
titkok, anyáik, apáik, a körülmények
ahogy éltek, az összefogás, a jólelkűség –

s láttam ahogy ők akkor–, hogy a
pincéhez élelmet visznek a bújtatottnak.
Nem panaszkodtak. Csodálatos gyer-
mekkoruk volt fegyelemmel, felada-
tokkal, iskolával, csapatba verődve…

A találkozók pedig megtartattak. S
jöttek a vendégek a hazahívó levélre, mert
megérintette őket, jöttek akik valamikor
itt, vagy ide születtek, s jöttek azok is,
akiket csak rövidebb időre marasztalt a
sors, de itt otthont leltek. 

A következő találkozókra a kockás
iskolásfüzet tartalma pontosodott, többen
tudtak egymásról, s egyre többen kerültek
bele. Aztán idővel az egyszerűbb kezelés
miatt az adatokat számítógépre vittük. A
kusza szálak kezdtek számomra is rende-
ződni, a nevek összekapcsolódtak egy-
egy családdá.

Az idő ugyan végtelen, de a lét
behatárolt. Apró kereszt került egy-egy
név mellé a füzetbe, később a számító-
gépen szürke mező jelezte, hogy már
véget ért egy kedves ismerős, barát földi
utazása, de a név a kockás füzetben
maradt, mert míg van, aki emléket
őrizzen, addig és azon túl is hozzánk, ide
tartozik. 

Tíberné Pap Csilla
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Vendéglátás  pinceavatóval  
Augusztus 6-án nagy készülődés volt a

borbarátok háza táján, persze mindezt egy
alapos szervező munka előzte meg. Ezen a
napon jöttek hozzánk a szászvári borbará-
tok, viszonozva a 2020-ban tett látogatá-
sunkat, mely alkalommal pazar vendég-
látásban volt részünk. Természetesen mi is
hasonló szeretettel és tőlünk telhető leg-
jobb színvonallal vártuk őket.

A kora délutáni órákban két kis busszal
érkeztek, így nem jelentett gondot a pince
birtokunkhoz való eljutás.
Ez volt az első eset, hogy vendégeket
fogadunk e helyen. Előző napokban beren-
deztük a 14 m hosszú és 4 m széles pincét
a pályázaton nyert asztalokkal és háttámlás
padokkal, szépen megterítettünk és felrak-
tuk a sokféle harapnivalót, mely szükséges
a borok kostólásához.

Nagy meglepetés volt számukra, hogy
a forróságban egy kellemesen hűvös
helyen fogadtuk a társaságot.
Szabó Gábor elnökünk üdvözlő szavai
után kezdődött Gábor saját  borainak kós-
toltatása. A borok fogytak a hangulat egyre
oldottabb lett, a kellemes klímában észre
sem vettük az idő múlását.

Bármennyire is jó volt élvezni e hely
varázsát, indulnunk kellett tovább, mivel
még három pince gazdája várt bennünket,
no meg a vacsora a Tavasz Vendéglőben.
Maradtunk továbbra is az alvégen a
Schunk pincészet következett, ahol a
házigazda és Szabó Zoli borait ízlelhettük,
szintén mindenféle finom harapnivalók
kíséretében.

Mivel a hangulat egyre emelkedettebb
lett így felmentünk a Hercegi dűlőben lévő
Gáspár pincészetbe. Feri is teljes pompá-
val várta a csapatot, erre az alkalomra
készült hetek óta, külön kis szeparékat 

alakított ki a présház előtti fák alatt. A nagy
létszám ellenére mindenkinek jutott
kényelmes hely. A felhozatal része volt a
házigazda borain kívül Szabó Andor,
Grúber József, Tóbiás Laci és Lendvaiék
finom nedüje is.

Folytattuk a községünk másik végén
Dömös Tibor gyönyörű helyen levő, cso-
dálatos kilátással bíró pincéjénél. Vendé-
geink közül még sokan nem jártak e
helyen, így talán az ő ámulatuk győzött
meg bennünket, hogy mi, itt lakók minden
napunkat egy csodás környezetben, irigy-
lésre méltó helyen tölthetjük!

A vendéglátásra rendesen be volt táraz-
va minden egyes hely, nemkülönben ez is,
Dömös Tibi, Hazaneuer András, Herczeg
Tibi borai mérettettek meg, nem kis 

elismerést begyűjtve, de ez igaz minden
gazda megkóstoltatott borára. Említenem
sem kellene, de megteszem, hogy a harap-
nivalók itt is gyorsan fogytak.

Repült az idő és már kezdett sötétedni,
mire a Tavasz Vendéglőben mindenki meg-
találta a helyét. A svédasztalra felrakott
ételkínálat mindenki igényét ki tudta
elégíteni, mondhatnám igazi lakomában
volt részünk. A lakomához a zenét
Fledrich Ádám szolgáltatta. 

Elröppent ez a nap is, és a tervek
szerint legközelebb két év múlva ismét mi
megyünk Szászvárra vendégségbe. Addig
is tartjuk a kapcsolatot, egymás fontos
eseményein képviseltetjük magunkat a jó
barátság jegyében.

Balázs László József 

Népviselet Napja
Számomra a népviselet nagyon fontos

dolog.  Bennem van, amikor az idős nénik,
akik ebben az öltözetben élték le az
életüket, sietve mentek az utcán a misére.
Csak néztem őket, csodáltam, milyen
szépen ringott a szoknyájuk, talán ezért is
kezdtem el gyűjteni, mert ezeknek a ruhák-
nak lelkük van, nagyon szeretem őket – így
vall a hetényi viseletről a Népviselet
Napjának egyik megálmodója, Radó
Tihamér.

Az eseményt 2009 óta minden év
augusztusában megrendezi a Hosszúhe-
tényi Hagyományőrző Egyesület, azzal a
céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet ennek
a helyi kincsnek az értékére. Augusztus
27-én újra felelevenedett a múlt század
elejének-közepének hetényi vasárnapja a
templomban és templom melleti téren. A
hagyományőrzőkért mondott mise után a
jelenlévők még táncra is perdültek.
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Újra működött a százötven éves cséplőgép
Az immár hagyománnyá vált, - 2009

óta két évente megrendezett- hosszúhe-
tényi aratónapot a pandémia időszaka
megszakította.  De négy év kihagyás után
újra suhogott a kasza, lendült a sarló a falu
határában és működésbe lendült a több
mint 150 éves cséplőgép.  Amit lelkes
gépész segítők, Görföl László, Strung Nán-
dor, Späth Péter, Szabó József, Szabó
György és Lakatos Gábor üzemeltek be
újra.  Az idősek közül sajnos már egyre
kevesebben vannak, akik megmutathatnák,
hogy is zajlott a rekkenő hőségben, verej-
tékes munkával a mindennapi kenye-
rünkért végzett fáradságos munka. A fiata-
labb generáció éltetni kívánja a hagyo-
mányt, így idén a Lovas Egyesület mellett
a Hagyományőrző Egyesület tagjai is
kaszát ragadtak,  beöltöztek aratóknak  és
tevékenyen részt vettek az eseményen. 

A Falusi Turizmus Egyesület házi-
asszonyai gondoskodtak a friss, kemen-
cében sült finomságokról, amit Szabó
Károly (Tavasz Vendéglő) finom pörköltje
tett még emlékezetesebbé. A jó hangulatról
Dömény Anita és barátai gondoskodtak,
akik a nap végéig húzták a talp alá valót. 

A gyerekeket a Magyaregregyen élő
Somogyi Gyuri bácsi, szalmadísz készí-
tésre tanította, Zseni Lívia pedig különböző
egyéb alkotó tevékenységre ösztönözte
őket. A munka végeztével a megérdemelt
vacsora és a mulatság vette kezdetét. 

Köszönjük minden közreműködőnek a
segítséget és a részvételt. Reméljük, velük
együtt éltethetjük még egy ideig múltunk
régi szokásait! 

Poór Gabriella
Fotó: Gulyás Tamás

Szüret i  vigadalom 
A szüreti felvonulás a falunkban mára

már hagyománnyá vált, így idén is
népzenétől és népviseletbe öltözött fiata-
loktól voltak hangosak az utcák a nap
folyamán. Délelőtt senki számára nem volt
meglepő, hogy táncos legényeket látott
gyülekezni a középső boltnál, ahol jó
hangulatban feldíszítették a lovaskocsikat,
hogy a leányokat méltó módon kérjék ki. 

Mikor a kocsik elkészültek, a díszes
menet elindult, hogy összegyűjtse a
lányokat. Ameddig a bíró és a bíróné járta
a falut az egyre gyűlő kísérettel, a kop-
jafánál Kercsó Józsi bácsiék tartottak
kézműves foglalkozást a kisebbeknek,
akik később az Álomzug Társulat
előadásában nézhették meg A varázshal
című bábjátékot. A felnőttek eközben a
mozinál fedezhették fel a hetényi borok
ízvilágát a Borbarátok és Bortermelők
Egyesülete tagjainak kínálatában.

Miután az összes lányt kikérték, a tán-
cosok a kopjafától indulva táncolták végig
a falu fő utcáját. Idén összesen tizenhét
felnőtt pár alkotta a menetet ehhez jöttek
még az általános iskolások, akiket Lázárné
Szabó Emese kísért. A kicsiktől a nagyokig
mindenki azon dolgozott a nap folyamán,
hogy a lakóknak jó hangulatot teremtsen,
valamint emlékeztesse őket a hagyomány
szeretetére, fontosságára a hetényi
dalokkal, táncokkal. Azok, akik azt gon-
dolták, falunkban senki nem ápolja a ha-

gyományainkat – esetleg, a következő ge-
neráció már semmibe fogja venni őket –, a
népviseletbe öltözött fiatalokat látva biz-
tosan meggondolták magukat.

Mikor a menet a mozihoz ért, meg-
kezdődött a „szőlőlopás”, amiközben
Czentner Blanka és Garamvári Zsombor –
a bíróné és bíró – (képünkön) a közönség
és a táncosok szórakoztatására büntetés-
ként vicces feladatokat adtak a legé-nyek-
nek és csőszlányoknak. A jó hangulat
megkér-dőjelezhetetlen volt, ám csupán az
esti bál-ban érte el a tetőfokát. Idén rend

hagyóan csak elővételben lehetett jegyeket
venni a Szüreti Bálra, aminek az oka az
volt, hogy nagyon sok emberre számítot-
tunk. Az, hogy két nap után alig maradt
jegy, azt bizonyítja, hogy jó döntést hoz-
tunk azzal, hogy korlátoztuk a belépők
számát, így nem alakult ki tömeg, és
élvezhető maradt a bál mindenki számára. 

Örülünk, hogy gond nélkül lezajlott az
idei szüret, ahhoz pedig, hogy a falu utcáit
újra megtöltsék a népviseletbe öltözött
fiatalok, pedig kevesebbe, mint egy évet
kell várnunk.    Bíró Gabriella Fotó: G. T.
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Hosszúhetényben az Üveges hétvégék
mindig egy színvonalas kortárs üvegművé-
szeti kiállítással nyílnak meg a kultúr-
házban. Az első 2008-ban az állandó üveg-
kiállítás megnyitója volt, majd az évek
során Jegenyés Jusztina, Bakó László,
Kertészfi Ágnes, Borkovics Péter, a Glass-
fachschule Zwiesel diákjai, a Szimultán
Művészeti Iskola, Andor István, Kecskés
Krisztina, Evanics Zoltán, James Carcass,
Hegyvári Bernadett, Smetana Ágnes, Pat-
tantyús Gergely és Polyák János alkotá-
saiban gyönyörködhettünk.

Idén az Üveg Nemzetközi Éve alkal-
mából  úgy határoztunk, hogy bemutatjuk
Magyarország összes intézményét, ahol
felső szintű üvegművészeti képzés folyik.
Ez részben tiszteletadás az intézmények
felé, részben képet kapunk annak a sok
növendéknek a munkájáról is, akik életpá-
lyájuknak az üvegművességet választották.
A Nemes János Művelődési Központ az
NKA-tól pályázati támogatást is nyert a
kiállítás megrendezéséhez, melyre végül
négy intézményt sikerült felkérnünk: a
Magyar Iparművészeti Egyetemet, a Pécsi
Tudományegyetemet, a Soproni Egyete-
met és a Szimultán Művészeti Iskolát,
csupán a Budapesti Műszaki Egyetem nem
reagált megkeresésünkre.

Hosszas előkészületek után – tablók
grafikai tervezése, kiállítási anyagok
kiválasztása, begyűjtése, helyszínre szál-
lítása – augusztus 8-án kezdtük a kiállítást
berendezni Pattantyús Márton, Bodor
Gábor, Kertészfi Ágnes és Sax Gyöngyi
segítségével.

A kiállítást – s egyben a XV. Üveges
hétvégét –, augusztus 12-én, pénteken dr.
Hargitai János országgyűlési képviselő
nyitotta meg. Az üvegművességnek a szel-

lemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére
való felkerüléséről dr. Csonka Takács
Eszter a Szellemi Kulturális Örökség Igaz-
gatóságának igazgatója tartott ismertetőt.
A megnyitón a számos látogatón kívül
képviseltették magukat a képző intézmé-
nyek és néhányan az alkotó diákok közül is.

Másnap az immár hagyományosnak
mondható program következett. A Jege-
nyés János Emléktúra Hetényből már
korán reggel elindult, hogy útközben
legyen idő felavatni az új emléktáblát
Pusztabányán a régészeti helyszínen.
Óbányán a Heimatmuseumban 9-kor szin-
tén nyílt egy üveg-művészeti kiállítás,
majd a túrázók onnan is elindultak az
üvegfúvás helyszínére Kisújbányára. Az
üvegesek emlékének szentelt misét Barta
Zsolt hetényi plébános tartotta a templom

ban, délután pedig német nemzetiségi
műsor szórakoztatta a látogatókat a faluház
udvarán. A Sásdi Deutsch-klub énekkara, a
hosszúhetényi Somkerék zenekar majd
Fledrich Ádám zenekara  alapozta meg a
vidám hangulatot, de nem maradhattak el a
két Kruzsely leány Pálma és Gina
gyönyörű német dalai sem. A gyerekeket
Tisztl-Papp Katalin vezette be az üveg-
festés szépségeibe. A Mecsekerdő Zrt.
munkatársai szintén részt vettek az általuk
is támogatott rendezényen, s délután egy új
erdészeti információs táblát is felavattak a
Péczeli-keresztnél. A tíztől hatig tartó üveg-
fúvás bemutatókat idén Smetana Ágnes,
Borkovits Péter,  Polyák János és Budwessel
Gyula tartották a folyamatosan áramló
közönségnek, de kipróbálhatták tudásukat
az üveges iskolák hallgatói is.       M. Zs.  

XV. Üveges hétvége az Üveg Nemzetközi Évében

Hetényi vígságok a pécsi színházban
(folytatás a címlapról) 

Német népdalok és táncok előadásá-
val Püspökszentlászló és Kisújbánya
német ajkú lakosainak kultúrája előtt
tisztelegtek a fiatalok. Újra élvezhettük a
Hetényi vígságok máig szívesen táncolt
koreográfiáját is. A mostani előadásnak
különlegessége volt, hogy az idézőjelbe
tett „öregek” is beálltak a táncba a
maiakkal kiegészítve,  s a táncosokat az
együttes korábbi zenekarának tagjai
kísérték.

Egy újabb, a katonai sorozás szokását
felelevenítő összeállítást is láthattunk,
Papp János és Lázárné Szabó Emese
Mikor engöm vizitáltak című közös
munkáját.

A Kaszás János alapította, majd
tizenöt éven át Detrich Pálné, ma pedig
Somogyi Bernadett által vezetett Hosszú-
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hetényi Daloskör, a Pévönye Együttes,
melyet húsz évvel ezelőtt szintén Detrich-
né Klári néni hívott életre – ma pedig
Varga Dóra irányít – , egykori és mai
énekes lányai mind mind eljöttek, hogy
fellépjenek a műsorban. 

A táncosokat kísérő fúvós zenekar régi
és új tagjai szintén felsorakoztak a szín-
padon, s a fiatalokon láthattuk, hogy a  mai 
Keserű Árpád vezette  Somkerék zenekar-
nak van jövője Hetényben. 

A meghívott csoport ezúttal a pécsi
Misina Táncegyüttes volt, akik Nyárád-
menti táncokkal köszöntötték a hetényi-
eket, nagy közönségsikerrel.  

A gálaműsor befejező száma előtt népi
együttesünk valamennyi tagja, név szerint
szólítva jött a színpadra. A legfiatalabbak 
az elmúlt években kapcsolódtak a közös-
séghez, mások egy-két évtizede táncol-

nak, zenélnek a hetényiekkel, de Kruzsely 
László már 40,  Füzi Gyula 41, Bertalan
Éva 42, Radó Tihamér 45, Poór Jánosné
már 48 éve aktív tagja a csoportnak. A pro-
tokoll kezdetén Korbuly István műsor-
vezető felolvasta Szabadi Mihálynak a
Muharay Szövetség tiszteletbeli elnökének
üdvözlő levelét. Ezután az együttest dr.
Csörnyei László polgármester köszöntötte,
emléklapot, kitűzőt és egy 250 ezer forin-
tos utalványt adva át a közösségnek. 

Megköszönve a jelenlegi vezetők mun-
káját Papp Jánosnak, Lázárné Szabó
Emesének és Keserű Árpádnak szintén
emléklapot adott át a polgármester. A
Német Önkormányzat nevében Kiss Csaba
elnök és Áman Mihályné adta át ajándékait
az együttesnek, a tánccsoport tagjai pedig
az eltelt három évtizedet reprezentáló,
általuk összeállított fotóalbummal ked-
veskedtek vezetőjüknek. 

A Déli Kapu Folklórszövetség és a pé-

csi Misina Táncegyüttes nevében Gálber 
Attila elnök köszöntötte a születésnapos
együttest. Az együttes pedig a szünetben
egy pohár italra hívta meg az őket ünneplő
közönséget.

Nagyszerű, felemelő este volt, talán
minden vendég és szereplő nevében mond-
hatom, hogy jó érzés volt ehhez a közös-
séghez, ehhez a faluhoz tartozni.

M. Zs. 
Fotó: Gulyás Tamás
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Mi, a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola alulírott dolgozói ezúton jelezzük, hogy Ma-
gyarország közoktatási rendszere jelenlegi formájában eredeti
szerepét –  az európai szinten is versenyképes, kompetens, vál-
lalkozó szellemű, IT eszközöket kezelni tudó, nyelveket beszélő,
tanult fiatalok kinevelése – nem tudja betölteni. 

Ennek okait a következőkben látjuk:
– a magyar közoktatás eltávolodott a társadalom és a gaz-
daság mindennapi valóságától
– elengedhetetlen az oktatási rendszer modernizálása a
tananyag és a tárgyi feltételek tekintetében is
– a pedagógus pálya nem vonzó a fiatalok számára, nincs
utánpótlás, elöregszik a szakma 
– a pályaelhagyás és az utánpótlás hiányának egyik legfőbb
oka az alacsony bérezés és a pedagógusok túlterheltsége

Kiállunk:
– a diákok minőségi neveléséért és oktatásáért,
– a szakmai feltételek biztosításáért,
– a pedagógiai szabadságért,
– az önálló oktatási minisztérium létrehozásáért,
– társadalmi megbecsülésért,
– minden embert megillető életminőségért,

Tiltakozunk:
– a sztrájkjogunk csorbítása ellen,
– a megfélemlítés, fenyegetettség ellen,
– a közoktatás lesújtó helyzete ellen,
– az oktatást, nevelést segítő dolgozók megalázóan alacsony

bérezése ellen
– pedagógusokat képviselő szervezetek törekvéseinek 

figyelembevételének hiánya és az  érdemi tárgyalások 
hiánya ellen,

– a korszerűtlen oktatás diákokat és pedagógusokat egyaránt
túlterhelő hatásai ellen,

– az integráció személyi és tárgyi feltételeinek hiánya ellen
– a polgári engedetlen kollégák elbocsátása ellen
– a megfélemlítő levelek és a megfélemlítő ellenőrzések ellen
– az ellenőrizhetetlen és kivitelezhetetlen mérések ellen
– a kifizetések befagyasztása ellen
– a jelenlegi minősítési rendszer ellen 
– az értelmetlen, kötelező önértékelés ellen
– a kifizetetlen helyettesítések ellen
– a rossz minőségű egyentankönyvek ellen

Hisszük, hogy valamennyiünk közös ügye, hogy a pedagó-
gusok jogos elégedetlenségére érdemi válasz szülessen, mert
ettől nemzetünk jövője függ. 

Hosszúhetény, 2022. október 3.                   32 aláírás

Levél az oktatási ombudsmannak

A helyi iskola tanárainak többsége is szolidaritást vállalt pedagógustársaival. Megfogalmaztak egy levelet az oktatási
ombudsmannak, melyben kiállásuk és tiltakozásuk mellett felhívták a figyelmet az oktatási rendszer jelenlegi problémáira.  

A téli iskolai tanítási
szünet

december 22 - január 8-ig tart
az idei tanévben

Hosszúhetényi ügyvédi irodámba
várom tisztelt ügyfeleimet!

Andocsiné Dr. Kestler Annamária
Előzetes bejelentkezés: 70/3950446
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Augusztus utolsó hetében ismét megszerveztük az Erzsébet
Napközis Tábort. 50 gyermek, napi 100 forintért tölthetett el egy
tartalmas, élményekkel, programokkal teli hetet.

Hétfőn sportversenyek, számháború, közös pizzázás indította
a hetet. Jó volt a hosszú vakáció után ismét találkozni egymással.

Kedden a Mecsextrém parkba látogattunk, ahol kicsik és
nagyok egyaránt megtalálták a számukra megfelelő játékot. A
Tepsifüles étteremben finom hamburgert, illetve rántott sajtot
fogyaszthattak a gyerekek. Ha már nyár, akkor a strand sem
maradhat ki a programok közül. Így  szerdán a siklósi fürdőben
töltöttünk el egy egész napot. Mindenki jól érezte magát, a nagy
kedvenc a csúszda volt természetesen. Finom ebéd a strand étter-
mében, plusz jégkrém is járt a strandoló csapatnak.  Este fáradtan,
de annál több élménnyel tértünk haza. 

Csütörtökön visszarepültünk a középkorba, a Bikali  Élmény-
birtokra látogattunk. A nap fénypontja a lovagi torna volt. 

A pénteket, a hét zárásaként az iskola udvarán töltöttük. Foci,
kézilabda, számháború, közös tánc, pizza, cukorka ágyú!
Nem is kell ennél jobb program egy napközis táborzáró napjára,
hiszen a napközi nyáron a legjobb!      Nagyné Schäffer Kinga

Múzeumok Őszi Fesztiválja - a víz jegyében
Az idei fesztivál országos rendezvénysorozatát október 3-a és

november 13-a között immár 17. alkalommal szervezte meg a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszertani Központja. 
Az idei célja bemutatni, hogy a múzeumok milyen sokféle
szerepet vállalhatnak a társadalmi, gazdasági és természeti szem-
pontból fenntartható fejlődés megvalósításában. Az idei év jel-
mondata: "Ezt mind fenntartjuk!" 
Csatlakozva a felhíváshoz október 8-án, szombaton 14 órától  a
tájház épületében és udvarán  „Ha folyóvíz volnék bánatot nem
tudnék/ Hegyek-völgyek között zengedezve járnék…” címmel ren-
deztük meg programunkat a fenntartható fejlődés jegyében. 
A központi téma a víz használata a paraszti kultúrában és nap-
jainkban volt. Égető kérdés a vízhiány, rendezvényünk ezt a témát
kívánta központba állítani.  Felhívni a figyelmet a vízkészlet
környezettudatos használatára. A családi programon, több
helyszínen találkozhattak az érdeklődők az éltető víz fontosságá

val: Szalma Valéria foglalkozásán  – agyagból ivó csanakot
készítettek  az érdeklődők. Szegleti Orsolya „vízitúrákat” vezetett
a tájházban, végigkövetve a víz gazdaságos használatát, éltető
szerepét egykor és ma. Zseni Lívia „A víztükör mesefolyama„
címmel mesés interaktív foglalkozást tartott, a tájház mögötti kis
tó partján. Pandur Zsanett a Magyar Permakultúra Egyesület
képviselője a felnőtteknek tartott ismeretterjesztő előadást,
melynek a címe a Fenntartható vízönellátás a gyakorlatban volt.
Előadásában környezettudatos gondolkodásra és felelős maga-

tartásra ösztönözte a hallgatóságot. Működő hosszúhetényi
példákat mutatott be, meggyőzve ezzel közönségét. 
A program alatt a vendégeket Wágner Zoltánné és Poór Jánosné
kemencében sült finomságokkal várta. A lepény mellé frissítőül a
Hetényi Harmat  szódavíz szolgált. 

Köszönjük minden közreműködőnek a munkáját, a program
lebonyolítását közösségi szolgálatot teljesítő diákok is segítették.
A múzeumok további őszi fesztivál programjai megtalálhatók:
http://www.oszifesztival.hu/        P. G.  Fotó: Szegleti Orsolya

Nyáron is napközi? Naná!
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A Nemes János Művelődési Központ
pályázatot írt ki  felsősöknek a fenti cím-
mel.  Majdhetény – településünk 20 év
múlva – olyan hely, ahová ellátogatva úti
beszámolót kellett készíteni a látottakról. A
tanulók hozzájárulásával, számainkban
közlünk egy-egy majdhetényi élményt.
Októberi újságunkban Hervai Miksa
írását adjuk közre. 

Majdheténybe repültem

Amikor 33 éves voltam, volt egyszer,
hogy egy utasszállító járat miatt vissza kel-
let mennem Hosszúheténybe. Egy DHC-6
Twin Otter repülővel utaztam a „Hosszú
reptérig”.  Ez a reptér a Verseny utca mel-
let épült. Régen a helyén egy szántóföld
volt. A reptér 382 méter hosszú, de sajnos
emiatt ki kellett vágni az erdőt a volt szán-
tóföld végén. A reptér áramellátása igen
kreatív, mivel kis turbinák vannak az asz-
faltpálya mellett, amelyeket meghajt a
mellettük elhaladó repülők menetszele, és
maga a szél mozgása áramot generál.
Amikor landoltam, tudomásomra jutott,
hogy van 2 órám a faluban bármit csinálni,
szóval úgy döntöttem, hogy megnézem,
hogy néz ki most MajdHetény.

Amikor kiértem a reptérről, az
fogadott, hogy a Verseny utcán sokkal több
ház van, mint volt. Elkezdtem sétálni az út
mentén, és a Kossuth Lajos utcán keresztül

a Petőfi Sándor utca végére érkeztem, ahol
véget ért a falu. Ahogy elnéztem, a
focipálya fel lett újítva, a békás tó mellett
gumiforgács talajú játszótér áll, ahol pár
család gyerekei vidáman játszanak. Ahol a
kiskertek vannak, egy kültéri uszoda és
strand, mellette kis szélturbinák láthatóak.

Ahogy felfelé haladunk, a Hetény-
vezérnél lévő parkoló le van betonozva, és
biciklitárolók is vannak. A sziklák tetején
van egy kis platform, ahonnan a kilátást és
a naplementét lehet megcsodálni. A híres
telekomos telefonfülkéből egy emlékhely,
illetve fotópont lett, ahol „Jaj, bezzeg mi
még ilyeneket használtunk, amikor
gyerekek voltunk!” szövegek hallatszanak
a jelen felnőttjeinek (mármint olyanoknak,
mint én) szüleiktől, akik elhozták ide az
unokákat egy kirándulásra. 

Persze a TUTI falatozónál, illetve az út
mellett elszórt fagyizóknál kígyózó sorok
várnak a rendelésekre, ennek a kihagy-
hatatlan turista-látványosságnak köszön-
hetően. A falu végén lévő parkolónál egy
biciklikölcsönző is található. A Püspök-
szentlászló felé vezető utak jobbak, mint a
régi földutak. Emlékszem, régen mindenki
csak prüszkölt perceken keresztül a sok
por miatt, amit az autók mindig felvertek. 

A Kossuth Lajos utcán és később a Fő
úton lefelé nagyon sok minden nem válto-
zott, de a TUTI falatozónak lett az egyik
házban egy beülős étterme. A Tájházat
felújították, és a mozi is újra üzemel. 

A Kultúrház buszmegállója a régi faház
helyett egy kicsi fehér tégla házikóvá újult,
aminek a tetején napelem van, és színes
festmények díszelegnek a falain. Termé-
szetesen a Kultúrház is fel van újítva. A
tűzoltószekér már olyan őskövületnek
számít, mintha egy réges-régi, messzi-
messzi galaxisból jött volna, viszont a
gyerekek még mindig előszeretettel ját-
szanak rajta. Az AVIA benzinkúton lettek
elektromos autótöltők, mellette, ahol
semmi se volt, csak fű, de az is alig, ott
most egy nagy napelempark van. Az
elkerülőn ismét a Cseresznyéshez és a rep-
térhez hasonlóan turbinák vannak mindkét
oldalon, és egy kamionos fogadó is létre-
jött, amelynek a neve: „Hosszú pihenő”.
Az elkerülő út mellett végig bicikliút
húzódik és a Cseresznyésig tart. Az
elkerülő mellé biciklipálya is épült, és
most nem a régi földpályára gondolok,
hanem sima műanyag talajra és ugratókra.
De ez nem csak bicikli-, hanem roller- és
gördeszka pálya is.

Ekkor már nem is volt annyi időm,
ezért vissza kellett indulnom a reptérhez.
Ilyenkor már úgy is mindenen átmentem,
ami érdekes vagy fontos lehet.
Szóval így történt, hogy visszakerültem  a
Még Hosszabb Heténybe. Ezt a kis „felfe-
dező” túrát igen érdekesnek találtam, mert
már rég nem voltam a faluban, ezért igen
sok változást láttam.

Majdhetényben jártam.. .

Október a látás hónapja, október 15. a
fehér bot napja. A nemzetközi nap célja a
közvélemény figyelmének felhívása a
vakok és a gyengén látók sajátos hely-
zetére, a társadalomba való teljesebb
értékű beilleszkedésük segítésére.

Ez alkalomból idén is három látás-
sérült előadó érkezett a Vakok és Gyengén-
látók Baranya Megyei Egyesülete képvise-
letében, hogy mindennapjaikba, élet-
vitelükbe beavassák a gyerekeket. 

A rendkívül informatív délelőtt folya-
mán négy osztály tanulói próbálhatták ki a
látássérültek számára kifejlesztett speciális
eszközöket, tanulmányozták a Braille - írás
alapjait. Diákjaink igen fogékonyan, nyi-
tottsággal és komoly érdeklődéssel
figyelték az előadást. Az érzékenyítő prog-
ram sikerét egyértelműen jelezte a
gyerekek lelkesedése, természetes kíván-
csisága, baráti, szeretetteljes odafordulása
vak és gyengénlátó társaink felé. 

A nap kedvence Radar, a felbecsül-
hetetlen értékű vakvezető labrador lett, 

akinek tudása intelligenciája ámulatba
ejtett minden résztvevőt. A visszajelzések
alapján további közös programok
szervezése a cél, az egyesület tagjai sport, 

játék, illetve a mindennapok témában is
sok érdekességgel ismertethetik meg az
érdeklődőket a közeljövőben.

Bognár Piroska

Társadalmi szemléletformálás 
Érzékenyítő program Radar kutyussal  az ál ta lános iskolában
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Straubék napközis táborai
A táborok szervezői már a címből is sejthetőek, Straub Zoltán

egyéni vállalkozó és felesége Straub Zsófia voltak. Ők ketten
közösen bonyolították le a három turnust. Zsófi egyébként gyer-
mekei születése előtt az Ormánságban, valamint Orfűn a sport-
táborban tevékenykedett, mint táborvezető és ifjúsági
programfelelős, így nem volt ismeretlen ez a terep számára. Zsófi
így számolt be a programokról:

Idén három alkalommal tartottunk napközi tábort itt
Hosszúhetényben. Táboraink hétköznaponként 08:00-15:30-ig
tartottak, turnusonként 10-12 gyermekkel. A tábori programjaink
a turnusok alatt nem változtak, személyes véleményünk az, hogy
ez széles korosztály ( 6-12 év), fiúk-lányok érdeklődési körét is
leköti. A hét első napján az ismerkedésé, és a csapattá ková-
csolódásé volt a főszerep. Vicces és komfortzónából kimozdító
játékos feladatokkal találhatták szembe magukat a gyerekek. Ezt
követően a hét többi napján ellátogattunk a pécsi Mecsextrém
parkba. Visszatérő program volt az íjászat, melyet helyben kétál-
lásos pályán, illetve a sportpályán távlövés formájában is űztünk.
A gyerekek megismerkedtek az íjak történetével valamint bizton-
ságos használatával. A Pécsi Állatkertben is jártunk, ahol
gyűrűsfarkú makikat és mókusmajmokat is etethettünk. 

Meghódítottuk a Dél-Dunántúl legmagasabb pontját (a Zengő
kilátót) is, interaktív formában megismerkedhettek a térkép-
használattal, tájolással, és hogy miket érdemes a hátizsákba
pakolni a túrázások alkalmával. Az airsofttal való ismerkedés és
lődözés sem maradhatott ki a heti repertoárból. Itt a különböző
fegyvertípusok replikáival ismerkedhettek meg a gyerekek,
melyekkel aztán fém bukócélokra gyakorolhattak. Táboraink záró
napján a pécsi Buborék játszóházba látogattunk, ahol a sok
szabad játék mellett a zsetonok gyűjtésében és felhasználásában
nem okozott gondot a heti fáradtság. A gyerekek étkezéséről helyi
vendéglátó egységek gondoskodtak, melyet ezúton is köszönünk
a Tavasz Vendéglő és a Tuti Falatozó üzemeltetőinek, személy-
zetének. Köszönjük a szülőknek a bizalmat, jövőre is szeretettel
várjuk az érdeklődőket! 

A 4. a osztály az idei nyáron sikeresen pályázott és nyert az
Erzsébet program keretében, így a fonyódligeti táborban egy
felejthetetlen, egy hetes  vakáció részesei lehettek. A szállás tel-
jesen új jurtasátrakban volt. Koncertek, sportprogramok,
hajókirándulás, sárkányhajózás, vizes vetélkedő, táncház, éjsza-
kai akadályverseny, vízi kalandpark, habparty, tábortűz,
tűzijáték! Még felsorolni is nehéz a számtalan programot. Na, és
a strandolás! Kell ennél több egy klassz balatoni nyaraláshoz?
Jövőre veletek, ugyanitt!                        Shäfferné Nagy Kinga

Fonyódliget 
tábor-tábor-tábor- tábor-tábor-tábor-tábor-tábor-tábor-tábor-tábor

Balatonfenyvesi emlék

Az idei évben is sikeresen pályáztunk és nyertünk az Erzsé-
bet program keretében, így a hosszúhetényi gyerekek felejthe-
tetlen hat napot tölthettek a teljesen megújult, modern zánkai
táborban, mindössze ezer forintért. A programok között szerepelt
sárkányhajózás, hajókirándulás, laser-harc, éjszakai akadály-
verseny, sportversenyek, tábornyitó és táborzáró buli. Ezen a
nyáron a világoskék altábort erősítették a hetényi gyerekek. 
A strandkézilabda bajnokságot megnyertük, ismét jó volt heté-
nyinek lenni. Napfény, buli, remek hangulat, tüzijáték – mi kell
még egy igazi nyaraláshoz?    

Nagyné Schäffer Kinga

Újra itt van a nagy csapat!

Egy rendszeres táborozó,
Stercz Martin – aki idén
nyáron  utoljára nyaralhatott
általános iskolásként Fenyve-
sen – versben foglalta össze
balatoni emlékeit 

Jó volt ez a tábor,
Bár történtek dolgok…,
Vége érdekes lett,
De mindenki boldog. 

Bár lehetett volna 
rosszabb is, mi történt.
Fő az optimizmus,
Kemény gyerek Gellért.

Nélküle nincs élet,
Szobánk üresebb lett, 
Bárcsak +5 ponttal,
Jutalmaznának meg! 

Emlékszem még régen,
versengtünk keményen, 
De mára már nem, sőt,
bedobtuk az evezőt. 

Kicsit fáj, hogy elmúlt,
Elszálltak az évek,
de biztos, hogy egyszer,
összehoz az élet.

Ha tudnák, mit érzek,
Jót és rosszat egyben,
Sokszor már nem értem,
Mert sírás kerülget. 

Kilenc évig minden nap,
Vártam ezt a tábort,
Vártam, hogy eljöhessek,
lazuljak a nyáron. 

Kicsiként azt vártam,
Akartam, nagy legyek,
De nagyként fordítva
látom a helyzetet. 

Köszönök most mindent,
Az összes jó meccset,
a balatoni élményt, 
s a rengeteg szép percet! 
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OVIS HÍREK Szüret az óvodában

"Oh, de szép nap ez a mai a Szüret napja!
Hosszúheténynek ünnepelni jött apraja és
nagyja.
Táncoljunk,vígadjunk, feledjük a bajunkat,
ezért most mi azt kívánjuk érezzük jól
magunkat!
Mi ovisok mindnyájunknak 
jó mulatást kívánunk!
Mókát, derűt vidám napot,
ünnepeljük így a napot!"

Ezzel kezdetét vette szeptember 23-án
az óvodai szüret, ahol dalok, mesék, nép-
szokások övezték a magyar szőlő útját...
Összegyűlve ünnepeltük azt a csodát, hogy
a természet újra megajándékozott bennün-
ket gyümölccsel. Az ősz a szüret ideje, népi
örömünnep ez, a vidámságé és a jókedvé.

Ezt két szőlősgazdánk Csilla óvó néni és 
Jucás óvó néni garantálta nekünk. Segít-
ségükkel eleveníthettük fel, hogy mire volt
szükségük a gazdáknak a beérett termés-
hez és kiderült, ki mit érdemelt a belefek-
tetett munkájához mérten.
Míg Csilla óvó néni tökéletes termése
bőséges lett, hiszen komoly szakszerű
munkát végzett, addig Jucás óvó néniék ter
mése kevésbé. Sajnos nincs mit tenni."Ídes
jányom, ráaggatnyi má nem tudunk!”

Feleleveníthettük a gazdákkal a
munkafolyamatokat, így együtt kapálhat-
tunk, illetve henyélhettünk a hasunkat süt-
tetve a napon.

"Mennyi apró pici szem 
Ez a szőlő, azt hiszem

Ősszel érik minden évben
Van belőle zöldben, kékben
Mustot, bort és mazsolát ad
nekünk.
Gyere te is szemezgessél velünk."

Mentünk, szemezgettünk, metszet-
tünk. Jó hangulatban telt a szüret. A gye-
rekek is részt vehettek az érdemi munká-
ban. Kis vödreikkel hordhatták a szőlőt a
darálóba, így láthatták, ahogy a szőlősze-
mek sűrű, habzó musttá válnak.

A mustkóstolás sem maradt el, a szőlő
lopkodás, a kalács evés, a szüreti népi
játékok és a táncház se, ami mindig jó
ügyességi közös játék gyereknek-felnőtt-
nek egyaránt.

Kincsey Anita, óvodapedagógus

Vendel napi vásár
Ősz, a vásárok ideje is volt régen, idén

az óvodában Vendel napi vásárt tartottunk,
ahol egy régi népszokást a vásári for-
gatagot éltük meg újra a gyermekekkel. Az
elveszett gomb vásári komédiát játszották
el az óvoda dolgozói a Hencidai aranyal-
ma c. mese felhasználásával. A király-
kisasszony elveszett gombját keresték a
gyerekek az egész vásári forgatag alatt,
míg végül a portékákon rátaláltak. A vásár-
fiát minden csoportban a kisgyerekek
maguk készítették, melyet a vásárban
fabatkáért árultak. A Lacikonyha finomsá-
gokkal várta a forgatag során megéhezett
és megszomjazott vendégeket. A jó hangu-
lathoz hozzájárultak a gyermekek által
megtanult vásári kikiáltók, vásárról szóló
gyermekdalok. A forgatag vidám táncház-
zal zárult. 

Czentner Györgyné 

Az idei nevelési évre nagyon sok
kisgyermek jelentkezett óvodánkba.
Sajnos nem volt elég szabad férőhelyünk,
hogy minden 2,5 éves gyereket fel
tudjunk venni. Ilyen eset hosszú ideje nem
fordult elő. Így 29 új gyermek kezdhette
meg óvodás éveit a Zengő Óvodában.

Három fő nyugdíjba vonult: Németh
Rudolfné Julika óvodapedagógus, Tóth
Tiborné Valika dajka és Torzsok Katalin
konyhai kisegítő. Felvettünk egy német
nemzetiségi óvodapedagógust Pissors
Fenját, aki az idén végzett a bajai
főiskolán. Vali néni helyét pedig a GYES-
ről visszatért Tóth Éva kapta meg.

Októberben szolgáltatásaink is elin-
dultak, a következő lehetőségeket kínál-
juk gyermekeink számára: ovifoci, népi
gyermekjátékok és néptánc, játékos gyer-
mektorna, TSMT torna és hittan.

Czentner Györgyné óvodavezető
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A Zene Világnapja
Három település zeneiskolája közösen ünnepelt 

A komlói zeneiskola, a pécsváradi Kodolányi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a
hetényi alapfokú művészeti iskola növendékei közös hangversen-
nyel ünnepelték a Zene Világnapját szeptember 30-án, pénteken
a Pécsváradi Művelődési Központ színháztermében.
A neves amerikai hegedűművész, Yehudi Menuhin kezde-
ményezésére az UNESCO 1975-ben október 1-jét a Zene Világ-
napjává nyilvánította. Menuhin célja az volt ezzel az ünneppel,
hogy a zene és annak ezerféle színe közelebb vigye egymáshoz az
embereket.

A földrajzilag szomszédos települések zeneiskoláinak közös
hangversenye is ezt a sokszínűséget mutatta be a hallgatóságnak.
A három zeneiskola között évekkel ezelőtt kezdődött el egy
szorosabb szakmai együttműködés. Először Komlón, a múlt
évben Hosszúhetényben adtak közös hangversenyt a három isko-
la növendékei.                               Dr. Mericsné Rábai Katalin

A Szülői Munkaközösség kiáll a tanárok mellett és ezt
októberben meg is mutathatta a szolidaritás jegyében szervezett
helyi tiltakozással. Október 14-én, pénteken, 18 órakor találkoz-
tunk az általános iskola udvarán. Sokan jöttek el az előzőleg
meghirdetett gyertyagyújtásra, csatlakoztak az élőlánchoz. Min-
denkinek, aki eljött, ott volt a helye!  Aki nem tudott részt venni,
de egyetért céljainkkal, egy felkiáltójellel, a tiltakozás szim-
bólumával jelezte szolidaritását. Volt, aki egy lapra filccel rajzolt
jelet küldött, de volt olyan is, aki fotót küldött – a tenyerében egy
felkiáltó jellel.

Változást szeretnénk, mert változásra van szükség. 
A célok, amiért kiállunk:

– pedagógusok sztrájkjogának visszaállítása,
– szakértőkkel új alaptanterv kidolgozása,
– óraszámok csökkentése (diákok, pedagógusok),
– az oktatásban dolgozók béremelése és aktualizált életpályamodell,
– a pedagógusok fenyegetésének és elbocsátásának megszüntetése.

Fontos megemlíteni, hogy az esemény pártfüggetlen, kimon-
dottan kértük az erre utaló szimbólumok és megnyilvánulások
mellőzését, de nem volt ilyen kezdeményezés sem. 

Látjuk a könyvek minőségét, a tananyag mennyiségét, hogy
gyerekeink órákat tanulnak még iskola után is. Látjuk a
gyerekeink küzdelmét a jegyekért. Látjuk, és köszönjük, hogy
sokan a hosszúhetényi tanárok közül „lefordítják” a tananyagot
„gyereknyelvre”. Látjuk, hogy vannak, akik nyugdíj mellett
kénytelenek tanítani és segíteni az oktatást a pedagógushiány
miatt. Látjuk, hogy erőn felül vállalják a tehetséggondozás fela-
datait, hogy felkészítik a tanulmányi versenyekre a diákokat.
Látjuk, hogy a megélhetésért küzdve, a családjuk életszínvonalá-
nak megtartása érdekében sakkoznak a fizetésükkel, és mégis
sokan otthonról hozzák a külön feladatokra szánt alapanyagokat.
Látjuk, hogy többen digitális alternatívát is kínálnak és vannak
pedagógusok, akik közös, csoportos feladatokkal bízzák meg a
diákokat, hogy jobb eredményt érhessenek el a képességeikhez 
mérten. Látjuk! Ezért tudunk, ezért akarunk mellettük kiállni!

A szakszervezetek több éven keresztül kongatták a vészha-

rangot. Érdemi változás azonban éveken keresztül nem történt. 
A pedagógus nem lázadó természet. A jelenlegi tarthatatlan
helyzetben ezt mi sem mutatja jobban, hogy a tanárok zöme még
így is tűr, tanórák közötti szünetekben és lyukasórákban til-
takozik, hogy a gyerek tanuláshoz való joga ne sérüljön. Igen,
ennek a legfőbb oka a gyerek, a mi gyerekünk, a mi gyerekeink.
Mert elhivatottak és tudják, hogy amíg ők a pályán vannak és
bemennek tanítani, addig a gyerek fejlődik, a tudás birtokában
pedig képessé válik gondolkodni, építeni és képessé válik további
fejlődésre. 

Az élőlánc végén felcsendült spontán a „Mi vagyunk a grund”
dal, ami lassan a pedagógusok és támogatóik himnuszává válik.
Hiszünk az összefogás erejében és abban, hogy a célokat együtt
elérhetjük. A következő megmozdulásra a válaszunk: Itt leszek!

Szülői Munkaközösség 

„Mi vagyunk a grund!”
Gyerekeink jövője a tét!

Közlekedésbiztonsági nap az iskolában

Iskolánkban rendeztünk a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban”
című projekt keretében egy közlekedésbiztonsági napot. A
komlói rendőrkapitányság bemutatta  felszereléseit, a gyerekektől
ujjlenyomatot, pontosabban tenyérlenyomatot vettek, a felsősök
egy interaktív beszélgetésben is részt vettek, és a vállalkozó
szellemű osztályok  KRESZ totóval mérhették fel tudásukat.

A helyi tűzoltók bemutatták az eszközeiket és a tűzoltó autót.
Iskolánk tanárai akadályversenyeket és közösségi foglalkozá-
sokat szerveztek. A biciklis, rolleres akadálypályát a hetedikesek
segítettek megépíteni és a feladatokat is ők mutatták be. Az
eszközöket köszönjük a Zengő Sportegyesületnek.

Ebéd után az iskola két volt tanulója, a Kacaj zenekar tagjai
érkeztek meg zenésztársaikkal és fantasztikus koncertélményt
nyújtottak  az iskola udvarán tanárnak, diáknak egyaránt.

Jó hangulatú rendezvény volt, köszönjük a közre-
működőknek, a Ferling Kft szervezőinek, az együttműködő part-
nereknek.                                                         Áman Orsolya
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Anyakönyv
Születtek:
Kalányos Viola június 16.
Ömböli Márk Péter június 22.
Gyurasics Emília június 23.
Molnár Sámuel július 8.
Dányi Nagy Helka augusztus 18.
Tiber Soma szeptember 9.
Haramza Mária szeptember 16.
Nagy Édua október 13.
Korcz Emília október 15.
Korcz Dénes október 15.
Faragó Zora október 17.

Házasságot kötöttek:
Pályi József és Garamvári Anett június 3.
Späth Szabolcs és Tóth Rebeka július 8.
Amrein Martin László és Szemmelrock Dóra július 9.
Hordós János és Orsós Irma augusztus 6.
Fecske Tamás és Szabó Adél szeptember 10.
Jeránt András és Kelemen Csilla szeptember 17.
Pálfi Balázs és Rischt Éva Amália szeptember 30.
Fábián Zsolt és Strezenácz Julianna október 1.
Karmanóczki Ádám és Bori Renáta Erzsébet október 1.

Elhunytak:
Grunert Alexander Georg (1945) június 18.
Dr. Stankovics József Antal (1964) június 26.
Szabó Istvánné sz. Krauth Gizella (1938) június 27.
Jankó István (1963) július 8.
Pap Józsefné sz. Stenger Jolán (1946) július 19.
Bocz János (1958) július 25.
Czentner György (1963) július 27.
Aradi Károly (1940) július 31.
Konrád Tamás (1940) augusztus 14.
Somogyvári Béláné sz. Fülöp Rozália (1937) augusztus 17.
Spéth József (1963) augusztus 20.
Keresztes Lászlóné sz. Tóth Rozália Mária (1947)augusztus 29.
Schuller Mártonné sz. Hohmann Anna (1941) szeptember 1.
Fábián Lajos Gyula (1939) szeptember 10.
Makai Zoltánné sz. Szalai Julianna (1936) szeptember 11.
Garamvölgyi László (1953) október 13.

Idõsek köszöntése
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 nevé-
ben! 

Dr. Csörnyei László polgármester
Születésnaposok
80 évesek: Hőhn Jánosné sz. Strung Teréz  (06.25.),Szacker
József (06.28.), Juhász Kálmán Antalné sz. Balázs Margit
(07.04.), Sáska Istvánné sz. Lovas Erzsébet (07.04.), Pfüller
Thomas Alfred (08.12.), Varga János (08.23.), Fuchs Antal
(08.26.)
85 évesek:Major Józsefné sz. Komáromi Erzsébet (07.25.)
Bocz József (07.26.)
90 éves: Friedrich Károly (08.21.)
92 évesek: Rácz Jenőné sz. Dallos Katalin (08.19.) 
Szemmelroch Györgyné sz. Reisch Mária (08.29.)
94 éves: Lovas Ferencné sz. Sorosics Anna (07.11.)

PROGRAMOK
Hetényi Hétfő Esték – régészekkel

Helyszín: könyvtár

November 7.  18.00
A hetényi római villa kutatásának újabb eredményei
Dr. Szabó Máté (régész, Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat,

Régészeti Intézet)
*

November 14. 18.00
Haditechnika a késő középkorban

Dr. Haramza Márk (történész, Janus Pannonius Múzeum,
Régészeti Osztály), közreműködik: Siklósi Sárkányos Lovag-

rend, Haramza-testvérek
*

November 21. 18.00
A mohácsi III. számú tömegsír feltárása

Neményi Réka (régész, osztályvezető, Janus Pannonius
Múzeum, Régészeti Osztály) és Dr. Pálfi György (antropoló-
gus, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem, Embertani

Tanszék)
*

November 28. 18.00
A pusztabányai üveghuta

Gallina Zsolt (régész, ÁsaTárs Kft.)

November 12.
Mozdulj Hetény!

Sportnap az Általános Iskola tornatermében

9.00-9.45 Yogaflow – Nyisztorné Mikuli Dorka
10.00-10.45 Gerinctréning – Vicze Anikó

11.00-11.45 Zumba – Rauschenberger Gabriella
12.15-13.00 Köredzés – Csábrák András

13.15-14.00 No jump – Fincza-Kürtösy Lonci
14.15-15.00 Tabata – Csábrák-Gonda Kata
15.00-15.45 Powerpilates – Németh Valéria

16.00-16.30 Gyerekfitness – Csábrák-Gonda Kata

November 26.

Katalin bál
Zene: SHOW-HAJ +

December 2. 17 óra
Szabó László szobrász 

kállításának megnyitója a Kultúrházban

December 4. 
Miklós napi boráldás, hangverseny, 

adventi vásár

Adományok a tájháznak
Tájházunk gazdag gyűjteménye évről-évre tovább gyarapszik

a helyi önzetlen felajánlások következtében. Ha nem is tudjuk
most kiállítani őket, fontos helytörténeti anyagok ezek a tár-
gyak, eszközök. Michel Mariann szép ágyneműhuzatokat,
Bencze Ferencné babakocsit, eketaligát, zsírosbödönt, Varga
Ferenc hozomány ládát, seprűt, és egyéb használati tárgyat,
Amrein Zsuzsa régi fotókat és két szekrényt, Heksch Tibor egy
régi permetezőkannát adományozott. 
Ezúton is köszönjük!                                       Poór Gabriella  
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Október 20-ig volt látható Heritesz Gábor Kisújbányán élő
Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása a Kultúrházban.
A HETÉNYI 7-EK csoport tagjának legújabb nagyméretű
munkája mellett korábbi alkotások is szerepeltek a tárlaton.
A felesége emlékének szentelt bemutatkozást  Fábián László
író, művészettörténész nyitotta meg.  Heritesz Gábor leg-
újabb alkotását novemberben Érden állítják ki.    Fotó: G. T.

Hírünket viszik
Falunk megítélését nem csak a helyben történt események,

rendezvények alakítják, hanem azok a személyek is, akik
településünkről érkezve másutt nyilvánulnak meg, mutatkoznak
be. Szerencsére sokakra büszkék lehetünk. 

Marsai Ágnes helyi képzőművész nyerte el a kiskunhalasi
Berki Viola Közalapítvány 2021-ben kiírt pályázatát, melyen hat-
van éven felüli képzőművészek indulhattak. A Halason született,
2001-ben elhunyt Munkácsy - díjas festőművész munkásságát gon-
dozó alapítvány minden évben meghirdeti a pályázatot, melynek
keretében a Csipkeházban kiállítást rendeznek a nyertes alkotó
munkáiból. A hosszúhetényi keramikus - szobrász- grafikus
“Mély kútba tekinték” c. kiállítását október közepéig láthatták az
érdeklődők  Kiskunhalason.

***
Harmincegyedik alkalommal rendezték meg a siklósi vár

impozáns kiállító termében a Siklósi Szalon  elnevezésű  csopor-
tos kiállítást, melyre Deák Zsuzsanna hosszúhetényi grafikus-
művész is meghívást kapott.  A júliustól október elejéig tartó tár-
laton közel 70 alkotó mutatkozott be az ország minden részéről.

***
Köbli Károly személyében hosszúhetényi résztvevője is volt

a 20. alkalommal megrendezett RALLYLEGEND nemzetközi-
autóversenynek. A Szilágyi Mihály – Köbli Károly páros Skoda
Felicia Kit Car-ral versenyzett San Marinóban és a rangos
mezőnyben megnyerte a kategóriáját.

Hála és köszönet az ovisoknak! 
A hosszúhetényi óvodából a Napraforgó csoport október

elején a Templom térre jött gesztenyét gyűjteni. Mivel ott
keveset találtak behívtam őket, hisz az én udvaromba is
bepotyogott a sok vadgesztenye.  Az ovisok nagy örömmel
gyűjtötték a gesztenyéket. Az óvónénik és a dadus (Csilla,
Judit és Vali) látva, hogy sok levél is lehullott a fákról, fela-
jánlották a segítségüket. Vödröt és gereblyét kértek és az
egész udvarban összeszedték a leveleket. Hatalmas segítség
volt számomra, hisz már nehezebben mozgok és fáradságos
munkával tudtam volna elvégezni az avar eltakarítását.  

Hálámat és köszönetemet ezúton is szeretném kifejezni
önzetlen munkájukért!                  Szibelle Jenőné Teri néni 

Tanévkezdés 
Borús, hideg nappal indult a 2022-2023-as tanév a

Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI-ban. Mintha az időjárás
is jelezni akarta volna: a nyárnak vége, kezdődhet a tanulás.
Szeptemberben 271 gyermek, közülük 29 első osztályos kezdte
meg az évet. A diákokon nem látszott rosszkedv az új tanév miatt,
csak némi álmosságot fedezhettek fel a pedagógusok az ismerős
gyermekarcokon.
Újult erővel, és  a visszatérő nyugdíjas kollégáknak köszönhetően 
teljes pedagógus létszámmal és szakos ellátottsággal tudtuk indí-
tani a tanévet.

A legfontosabb változás az, hogy iskolánk üzemeltetését a
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-től a fenntartó, a Pécsi
Tankerületi Központ vette át. A négy fő technikai személyzetet
megtarthattuk, létszámuk egy fő karbantartó-udvarossal bővült. A
fűtés és a játszótér üzemeltetése továbbra is a Kft. feladata lesz a
tankerülettel kötött szerződés alapján egy évre.

Az energiaárak emelkedése miatt nekünk is takarékoskod-
nunk kell az energiafelhasználás terén, bár az iskolaépület a
közelmúltban a helyi önkormányzat által nyert pályázatok révén
(melyek nem csekély önrész megfizetésével is jártak,)  teljes körű
energetikai korszerűsítésen esett át. Megvalósult az épület
falainak teljes hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az ener-
giatakarékos (led fénycsöves) világítási rendszer kiépítése, nap-
elem- és napkollektor-rendszer telepítése, valamint a gázfűtést
kiváltó, és a mai viszonyok között legelőnyösebb fatüzelésű
(aprítékos) kazán beépítése. 

Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat e beruházásokkal
jelentős energiamegtakarítást ért el, és ér el a jövőben is az
intézmény számára. Természetesen mindig lehet takarékoskodni.
A  fenntarthatóság érdekében, ezt a szemléletet is igyekszünk
oktató - nevelő munkánkban átadni a gyerekeknek. A korlátozá-
sokat igyekszünk lehetőségeinkhez mérten legoptimálisabban
betartani annak érdekében, hogy a gyermekek is jól érezzék
magukat az iskolában.

Bizakodva tekintünk az új tanév elébe, próbáljuk pozitívan
felfogni a változásokat.                    Lázárné Szabó Emese igh. 

TÁNC-SZÓK
Július 29-én egy hosszúhétvégi vendégszereplésre utaztunk

Tordaszentlászlóra, ahol a hagyományos  falunapjukon léptünk
fel és töltöttünk el pár órát  kedves vendéglátóinkkal.
Az augusztus és a szeptember eleje főként a jubileumi műsorra
történő felkészülés jegyében telt, de három párral és
zenekarunkkal részesei lehettünk annak a gálaestnek, amelyet
Andrásfalvy Bertalan tiszteletére rendeztek a Pécsi Nemzeti
Színházban. 

A nyár utolsó vasárnapján idén is megrendeztük a Népvise-
let Napját.

Szeptember 10-én az együttes újjáalakulásának ötvenedik
évfordulója alkalmából ünnepi gálaműsort rendeztünk a Pécsi
Nemzeti Színházban. Az est folyamán felléptek gyerektánco-
saink, a Pévönye együttes egykori és mai tagjai, a Hosszúhe-
tényi Daloskör és az “öreg táncosok és zenészek“ egy csoport-
ja is.  Vendég együttes a Misina táncegyüttes volt. Az est után
zártkörű mulatságot tartottunk az iskolában.

Szeptember 17-én kisebb létszámmal részt vettünk az Egre-
gyi Lakodalmas programjában.

Szeptember 24-én fiataljaink a hozzájuk csatlakozó ifjakkal
felvonultak a Hetényi Szüret rendezvényén.

Október 1-jén Egyházaskozár vendégei voltunk, ahol a falu-
napon nemesnádudvari, magyarfalusi (Románia), egyházas-
kozári tánccsoportokkal és a komlói Fekete Láng zenekarral
szerepeltünk a műsorban.

Október 14-én a Pécsváradi Leányvásár nyitógáláján szere-
peltünk a Töttös Sándor Zengővárkony Kultúrájáért Alapítvány
művészeti csoportjának társaságában.
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Felelõs szerkesztõ:

Papp János
pappjanosheteny@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.

Tel/fax: 72/490-827

Kiadó:
Hosszúhetény Község

Önkormányzata

Nyomdai munkák:
Molnár Nyomda, Pécs

M E C S E K  E N D U R O
Az idei, immár 6. alkalommal megrendezett Mecsek Enduro

iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. A 160
előnevezés kevesebb mint 3 óra alatt elkelt, és a nevezési díjak is
két nap alatt megérkeztek a rendezvényt megrendező hosszú-
hetényi Zengőaljai Kerékpáros Egylet Egyesülethez. 

A versenynek helyszínt adó Köves-tető és Hármas-hegy
területen összesen 6 szakaszt jelöltek ki a szervezők. Nevezések
átvétele és az edzés szombaton volt. Már ekkor érezhető volt a
versenyzőkben a vágy egy jó versenyre. Sokan a porra pa-
naszkodtak és kérték a szervezőktől, hogy egy kis eső jó lenne, no
nem olyan mint előző évben volt...

Vasárnapra aztán megérkezett a kért eső, mert a szervezők
elintézték... A rajt előtti eligazítás után kilenc órától 20 mp
különbséggel indultak a riderek. A versenyközpontban is érezhető
volt, hogy mindenki próbálja a maximumot kihozni magából, a
pályák mellett pedig a nézők szurkolása még hangulatosabbá tette
a versenyt. Számos videó felkerült a videó megosztókra, és a ren-
dezvény Facebook oldalára is. Érdemes belenézni, mivel az öt
hetényi induló szép eredményeket ért el a versenyen. Az ered-
ményhirdetés négy órakor kezdődött, előtte mindenkinek volt
ideje elfogyasztani a nagyon várt helyben készített makarónit is. 

A 160 nevezőből végül 135-en indultak. A verseny értékelése
kategóriánként történt. A verseny legjobbja összetett eredmény
alapján a pécsi Szabados Balázs lett 15:41,27 perccel utána 3 mp
lemaradással Kenesei Benjámin, a 3. helyet a csupán junior
kategóriáju Babó Áron érte el 6 mp lemaradással.
Külön kerültek értékelésre a verseny egyik főtámogatója által a
Decathlon Super Stage 1-3-5 szakaszok legjobbjai.

A győztesek és hosszúhetényi helyezettek kategóriánként: 
E-bike férfi: Pósa Péter. E-Bike női: Ember Lola (PVSK)

Hosszúhetény. Elite férfi: Császár Viktor. Elite Női: Tóth-Almási
Bori. Hobbi férfi: Kenesei Benjámin összetett 2. hely. 14. hely
Molnár Viktor (ZEKE) Hosszúhetény.  24. hely Molnár Tamás, 

Hosszúhetény. 46. hely Stankovics Kartal (DÖKE) Hosszúhetény.
Hobbi női: Varga Lilla. Junior férfi: Babó Áron összetett 3. hely.
Master férfi: Szabados Balázs összetett 1. hely. Master2 férfi:
Winkler Gábor. Master2 női: dr. Cseh Veronika (tájbringás világ-
bajnok). Utánpótlás: Ember Olivér (Magyar Triál Sport Klub)
Hosszúhetény

Szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak akik a
versenyt, a pályák kialakítását, engedélyezését is lehetővé tették:
Hosszúhetény Község Önkormányzata, Mecsekerdő Zrt.,
Duna-Dráva Nemzeti Park, Decathlon Pécs, Squeezy Sports
Nutrition energiaitalok, zselék. Holistic Kreatív Műhely, Rad
Company, radshop.hu, First Kraft Bier, Bogád Hús, DÖKE
Komló. 

Horváth Attila

A könyvtár 
téli nyitvatartása
Energiafelhasználási okokból

változik a felnőtt könyvtár 
nyitvatartása: 

Szombaton és vasárnap
zárva tartunk.

Hétfőtől - péntekig 
14-18 óráig tartunk nyitva.

A téli iskolai szünetben
december 28-29-én és

január 3-4-én 14-18 óráig
telefonos ügyeletet tar-
tunk annak érdekében,

hogy olvasóinkkal
egyeztessünk egyedi
kölcsönzési időről.

30/5055826

HA SZOMBAT, AKKOR PIAC HOSSZÚHETÉNYBEN!
HOGY HOL?

HÁT STRAUBÉKNÁL A HEGYALJA utca 4.szám alatt!
S, hogy mit kínálunk szombatonként 09:00-13:00 között?

– SZEZONÁLIS ZÖLDSÉGEKET ÉS GYÜMÖLCSÖKET
– 100%-OS GYÜMÖLCSLEVEKET
– DIÓBELET, MÁKOT
– FŰSZERPAPRIKÁT
– SAJTOS TALLÉROKAT, SÜTIKET
– KÉZMŰVES SZALONCUKROT (előrendeléssel)
– FENYŐFÁT (DECEMBER 17-TŐL)
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