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A gasztronómiáé volt  a  főszerep idén

Főzőolimpia és talicskavalkád

A sportversenyek helyett idén a
gasztronómiára helyeztük a nagyobb
hangsúlyt, így lett a talicskaolimpiá-
ból főzőolimpia. S hogy miért olim-
pia? Mert a civil szervezetek, csopor-
tok ezúttal nem csupán főztek valami

finomat, majd közösen elfogyasztot-
ták az ételt, hanem azonos feltételek
mellett valóban megversenyeztették
főzőtudományukat. 

Mik voltak ezek a feltételek? 
A csapatok maximum öt főből állhat-

tak. Az ételnek fával fűtött szabad
tűzön kellett készülnie abból az öt
kilogramm kétharmad disznó és egy-
harmad marhahúsból, melyet a
szervezők biztosítottak részükre.

(Folytatás a 10. oldalon)
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Testületi ülés – május 28.

A Település-üzemeltetési NKft. 
2018. évi pénzügyi beszámolója

Pál Attila ügyvezető az írásos beszá-
molóját azzal egészítette ki, hogy az előző
évhez képest a Nkft. vagyona növe-kedett
és a forgalom is közel a kétszeresére nőtt.
Az adózás előtti eredmény meg-
közelítőleg a háromszorosa a tavalyi
évinek. A könyvvizsgáló véleménye
szerint az Nkft-nek iparűzési adót kell
fizetni, mivel a működésében a vál-
lalkozási tevekénység már túlsúlyban van.

Dr. Csörnyei László hozzátette, hogy
hármas szűrőn megy át az Nkft. gazdál-
kodása. A pénzforgalmat a könyvelő, a
könyvvizsgáló és a hivatal pénzügyesei is
áttekintik, ellenőrzik. Úgy látja, hogy ez
jobban biztosítja a gazdálkodás átlát-
hatóságát, mintha a választott tagokból
álló felügyelő bizottsági tagok ellenőriz-
nék a Kft-t.

Papp János is úgy látta, hogy az Nkft.
működése üzemszerű lett, jelenleg már
csak a humán erőforrással van gond. A
falut üzemeltetni kell, és ehhez szakkép-
zett munkaerő szükséges.

Strung Nándor szerint is szakembe-
rekre van szükség. Olyan dolgozók kel-
lenek, akik fizetett alkalmazottak, dolgozni
akarnak és tudnak is. Mindezt közmunkás
bérrel nem lehet elérni. 

Pál Attila hozzátette még, hogy a köz-
munkaprogram keretében nincs eszköz a
kezében arra, hogy a munkásokat jutal-
mazza, illetve szükség esetén megrovás-
ban részesítse.  

Csörnyei László szerint is fizetett szak-
emberekre van szükség. A közmunka prog-
ram is véges, erre nem lehet alapozni. A
következő ciklusban ezt át kell alakítani. 
A képviselő-testület végül egyhangúlag
elfogadta a beszámolót.

Meteorológiai torony magasítása

Kérelem érkezett a testülethez az
Országos Meteorológiai Szolgálat részéről
a Hármas-hegyen lévő 1-es számú radar-
torony magasításával kapcsolatban. 

Nagy József, az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat részéről elmondta, hogy a
torony a 80-as években épült a Baranya
megyei jégeső elhárítási program kere-
tében. Az OMSz kormányhatározat alapján
a dél-dunántúli jégkár-elhárítási rendszer
bővítését tervezi. Erre kapott támogatást a
meteorológiai szolgálat. A helyszíni
bejárás megtörtént, Pécs városa építésügyi
hatóságánál is eljártak. A hatóság az
engedélyezési eljárás során figyelembe
fogja venni Hosszúhetény helyi építési
szabályzatáról és településkép-védelméről

szóló rendeletében foglaltakat. Az 1-es
torony tetején lévő radar cseréje során öt
méter magasítás szükséges a korszerű, új
rendszer optimális működéséhez. A fák
beárnyékoló hatásának kivédése, illetve a
2-es torony tetejére a későbbiekben tele-
pítendő eszközök védelme céljából is
szükséges a radar cseréje és a torony ma-
gasítása. A megmagasított torony tetejére a
jelenlegi kupola visszakerül, ami a
településképet befolyásolja. Ezért kezde-
ményezték a településképi véleményezési
eljárást. Mivel a jelenlegi rendelet a
kivételek között nem szerepelteti a radar
tornyot, ezért szükséges a helyi rendelet
módosítása.

Csörnyei László hozzátette, hogy az
előzetes helyszíni bejáráson és megbe-
szélésen a Duna-Dráva Nemzeti Park
képviselője is jelen volt. Amit környezet-
védelmi aggályként a testület is megfogal-
mazna, azt már ők megfogalmazták. A
nemzeti park támogatását adta, ezért neki
sincs több kérdése. Véleménye szerint
mindenki érdeke, hogy ez a radarállomás
tovább működjön. Javasolta, hogy a
képviselő-testület ne gördítsen akadályt a
beruházás elé!

Strung Nándor: A jelenlegi kupola a
faluból nem látszott. A magasítással vi-
szont már látható lesz. A sugárzással nincs
problémája. A kupola látványával kapcso-
latban úgy gondolja, hogy pont azok a
képviselők nincsenek jelen, akik érdemben
hozzá tudnának szólni. 

Szabó Zsolt: A fák magassága befolyá-
solja a méréseket?

Pál Attila: A jégeső előrejelző rendszer
működését befolyásolja-e a magasítás,
pontosabb lesz-e a mérés?

Nagy József: Igen magasabb lesz, mint
az erdő lombkoronája, pont ez a cél, hogy
ne legyen a fáknak kitakaró hatása. A
kitakarás blokkolja a méréseket. Az új
radarnak stabil hőmérsékleti viszonyt kell
biztosítani, hogy jól működjön, ez a pon-
tosságra is visszahat.
A Nefela tulajdonában van a két torony, a
Meteorológiai Szolgálat bérbe veszi. A
Nefela is javaslatot tett a radar cseréjére. A
kormány kiemelt beruházásként kezeli.

Papp János: Sajnálja, hogy nincs min-
den képviselő itt. Tiszteletben tartja
képviselő-társai véleményét, s úgy gondol-
ja, illene őket is meghallgatni ez ügyben.

Csörnyei László: A Zengő védők
elnöke nincs jelen, meg kellene hallgatni
őt is a témában, ezért javasolja, hogy
napolják el a döntést! 

Dr. Orbán László elmondta, hogy a
képviselők részletes műszaki leírást kap-
tak. A beruházás nem katonai célú, hanem
közcélú. A döntés meghozatalára nincs
konkrét határidő, ezért elnapolható. A ren-
delet módosításának feltételeiről előze-
tesen a rendezési tervet készítő szak-

mérnökkel dr. Hübner Mátyással egyeztet-
nie kell. Elviekben a módosító rendelet ter-
vezetet a következő testületi ülésre el tudja
készíteni. 

A testület a döntést a következő ülésig
egyhangúlag elnapolta, s megbízta a
jegyzőt, hogy   egyeztessen a főépítésszel.

Köztisztviselők Napja

Orbán László tájékoztatta a testületet
hogy július 1-e, a Köztisztviselők és
Kormánytisztviselők Napja 2017-től már
nem kötelező munkaszüneti nap. A képvi-
selő-testület azonban rendelettel munka-
szüneti nappá nyilváníthatja július 1-jét a
helyi köztisztviselők számára. 

A testület elfogadta a javaslatot, s
megalkotta a „Közszolgálati Tisztviselők
Napja” munkaszüneti nappá nyilvánítá-
sáról szóló önkormányzati 5/2019.(VI.
05.) rendeletét.

Védett vaskapu felújítása

Zseni Gábor (Potorhegyi dűlő 6. hsz.
alatti lakos) kérelmet nyújtott be a Fő utca
138. alatti ingatlan (Szederfás ház) H-1
védettségű kerítése felújításának támo-
gatására. Kérelméhez a költségekről rész-
letes kimutatást is csatolt. A H-1 védettség
maximális támogatási összege 250.000 Ft.
Mivel a helyi rendelet a támogatás
feltételei között önrész meglétét is előírja,
a támogatási összeget arányosítani szük-
séges.

Pál Attila megjegyezte, hogy az
épületet közcélra használják. 

Orbán László elmondta, hogy a tulaj-
doni lap szerint egy magánszemély az
ingatlan tulajdonosa. A támogatás szem-
pontjából nem releváns, hogy milyen célra
használják az ingatlant.

Csörnyei László hozzátette: A támo-
gatást az önkormányzat az anyagköltségre
adja, az árajánlatban viszont a munkadíj
teszi ki a legnagyobb költséget. Javaslata,
hogy az Nkft. mérje fel az anyagköltséget
és a munkaórák számát! 

A képviselők végül úgy döntöttek,
hogy a Település-üzemeltetési NKft. te-
gyen árajánlatot kérelmezőnek a kerítés és
kapu felújítására. 

Önkormányzati lakás bérlése

Bíró István (Fő u. 106. sz. alatti lakos)
azzal kéréssel fordult a testülethez, hogy
bérbe venné a szomszéd (Fő u. 104.
számú) ingatlant.

Csörnyei László elmondta, hogy a
körzeti megbízottnak biztosítani kell egy
zárható iroda helyiséget. Ennek hiányában
a szolgálati autót elveszik tőle. Üresen álló
önkormányzati épület egyelőre másik
nincs. Amíg a Fő u. 143. sz. alatti ingatlan
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felújítása elkészül, ebbe a házba lehetne
helyezni a körzeti megbízott irodáját. Ezért
a napirend elnapolását javasolja. 
A testület egyhangúlag elnapolta a döntést.  

Ingatlan kisajátítása

Orbán László tájékoztatta a testületet,
hogy egyeztetett az ügyvéd úrral a 0162/2
hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyében. A
tulajdonos elfogadta az 1.740.000 Ft-os
kártalanítási ajánlatot. A szerződés meg-
kötése után egyszerűsített eljárással ki
lehet sajátítani az ingatlant, s mindezek
után lehet belterületbe vonni. 

A képviselők egyhangúlag úgy döntöt-
tek, hogy a Cseke Zsuzsanna (Petőfi S. u.
17. sz. alatti lakos) tulajdonában lévő
földingatlant kézilabda munkacsarnok
megépítése céljából kisajátítják, s a tulaj-
donosnak kártalanítás címén 1.740.000 Ft-
ot fizetnek. 

Megbízták a polgármestert, hogy a
kisajátítási kérelmet nyújtsa be a Baranya
Megyei Kormányhivatalhoz.

Ingatlan eladás

Csörnyei László tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy a PannonAntenna Kft. a 05/3
hrsz-ú ingatlanon üzemelő Vodafone
bázisállomás területének megvásárlására
megküldte módosított árajánlatát. Egy
összegű kifizetés esetén 9.150.000 Ft-ot, öt
éves kifizetés esetén pedig 12.300.000
Ft–ot fizetnének. A polgármester hozzá-
tette, hogy a területet nem kell feltétlenül
most eladni. A későbbiekben – ha a Voda-
fone Zrt. megszüntetné a bérleti szerző-
dését –, szintén hozhat bevételt a falunak.  

Strung Nándor ismét azt javasolta,
hogy a testület az 5 éves kifizetést vá-
lassza. Az éves szinten befolyó összeget a
falu járdáinak építésére lehetne fordítani.

Orbán László szintén az 5 éves
kifizetést elfogadását javasolta 12.500.000
Ft értékben. Ez éves szinten 2,5 M Ft-ot
jelent, ami kétszerese annak, amit az ön-
kormányzat a Vodafone Magyarország Zrt-
től bérleti díjként jelenleg kap.

A képviselő-testület végül egyhangúlag a
jegyző ez utóbbi javaslata mellett döntött. 

Kőkereszt felújítása 

Berki Zoltán megküldte a kisújbányai
kőkereszt felújításával kapcsolatos kal-
kulált költségekről készített kimutatást. 

Orbán László az önkormányzat részé-
ről 50.000, -Ft-os támogatást javasolt.

A testület elfogadta a javaslatot. 

Bejelentések

A belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása pályázat beadásáról már az előző

testületi ülésen döntöttek a képviselők.
Most az önrész összegét kellett pontosí-
tani. 

A testület úgy határozott, hogy a
2.324.756 Ft önerőt  a 2019. évi
költségvetéséből biztosítja.

***
Orbán László tájékoztatta a képvise-

lőket, hogy a kőbányánál kőomlás van, s
kérte az Nkft -t, hogy zárja le a területet a
balesetveszély miatt.

Strung Nándor az Ormándi utcai
víztározókhoz táblák kihelyezését kérte,
mert a szalagok eldőltek, szintén baleset-
veszély miatt. 

Réthy Zsuzsanna bizottsági tag el-
mondta, hogy a templomnál a korábban
gyalogos forgalomra szolgáló járdákat
megszüntették a felújítás során. Szerinte a
gyalogosok ki fogják járni a nyomvonalat.
Célszerű lenne a járdát visszaépíteni. A
lépcső sem lett befejezve.

Testületi ülés – június 18.

Tájékoztató 
a határozatok végrehajtásáról

Pál Attila tájékoztatta a testületet,
hogy a gyalogos átkelőhely tervezésére
talált tervezőt, aki meg is kezdte a munkát.
A Fő utca 138. ingatlanon lévő védett
kerítés felújításának költségfelmérése
folyamatban van. Meglátása szerint az
Nkft. el tudja végezni a munkát.

Pályázati ügyek

Csörnyei László a Hegyelő utcai pá-
lyázattal kapcsolatban elmondta, hogy a
Magyar Államkincstár szabálytalansági
eljárást indított az önkormányzat ellen a
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonat-
kozóan. A Közbeszerzési Döntőbizottság
lefolytatta a felülvizsgálatot és megállapí-
totta, hogy nem történt eljárási szabály-
sértés. A mai napon kapta meg a Pénz-
ügyminisztérium levelét arról, hogy mivel
szabálytalanság nem történt, az eljárást
megszüntették.  

Szabó Zsolt képviselő: Mikor várható a
Hegyelő utca felújítási munkáinak befeje-
zése? Az eltört betonlapokat kicserélték-e?

Csörnyei László: A kivitelező a beru-
házás befejezését 2019. július 20-ra ígérte.
Az időpont az időjárás és a beton beszerzés
függvényében változhat, eltolódhat. 

Pál Attila: A betonlapok cseréje folya-
matos, ami eltört azt jó minőségűre cseré-
lik. Ezt a fajta CKP betont csak egy cég
állítja elő Pécsett. A fennakadás abból
fakadt, hogy Pécs városa a buszmegállók
helyreállításához, ezt a fajta betont ren-

delte meg a cégtől, s a kapacitásuk nem
bírta a nagyobb megrendeléseket. Így nem
tudták folyamatosan kiszolgálni a
megrendelőket. Emiatt csúszott a befe-
jezés, illetve az időjárás miatt is. 

Csörnyei László elmondta még, hogy
idén is benyújtja az önkormányzat a
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására a pályázatot, ehhez kérte a
testület hozzájárulását.

Orbán László hozzátette, hogy a
pályázatot minden évben beadja az önkor-
mányzat, a támogatást a szolgáltató kapja.
A képviselő-testület egyhangúlag hoz-
zájárult a pályázat beadásához.

Rendelet módosításokat 
igénylő ügyek

Az Országos Meterológiai Szolgálat
radartorony magasítási kérelméhez való
hozzájárulást a testület az előző ülésen
elnapolta.

Orbán László tájékoztatta a testületet,
hogy megkereste dr. Hübner Mátyás
főépítészt. Egyben árajánlatot is kért a
Helyi Építési Szabályzat és Helyi ren-
dezési terv módosításához szükséges
műszaki dokumentációk elkészítésére.
A Településképi rendelet szerint jelenleg
nem bővíthető az építmény. Javaslata,
hogy adja elvi hozzájárulását a testület a
beruházáshoz.

Csörnyei László hozzátette, hogy a
jégkár elhárítási rendszer fenntartása
időszerű és szükséges a folyamatos
esőzések miatt is. Az esőzés és a jég Kom-
lón több milliós kárt okozott a napokban.
Mivel a helyi építési szabályzat és a helyi
rendezési terv módosításának költsége
lesz, ezért azt javasolta, hogy az elvi hoz-
zájárulást a képviselő-testület, azzal a
feltétellel adja meg, hogy az Országos
Meteorológia Szolgálat a költségek egy
részét vállalja át. 

A testület egyhangúlag elfogadta a
javaslatot. 

***
Jenczer Katalin (Verseny u. 11/A.)

HÉSZ módosítási kérelmét, a testület már
korábban elfogadta, azzal, hogy K-MÜ
építési övezetben legfeljebb egy szolgálati
lakás alakítható ki. Sajnos itt is szükséges
a Helyi Építési Szabályzat módosítása. Az
ügyben a megyei főépítész válaszának
lényege az volt, hogy a HÉSZ módo-
sítására le kell folytatni a hatóságokkal az
előzetes egyeztető eljárást. 

Orbán László kérte a testületet, hogy
támogassa a kérelmet, valamint kérelmező
itt is járuljon hozzá a költségekhez.

A testület Jenczer Katalin ingatlanai
(volt tsz-major) építési övezeti besorolásá-
nak módosításához is hozzájárult, azzal,
hogy kérelmező a rendelet módosítások
költségeihez településrendezési szerződés
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keretében meghatározott feltételekkel
járuljon hozzá.

***
A pusztabányai üveghuta feltárás (a

még ki nem ásott épületekkel együtt)
védettségének rendezését dr. Hübner
Mátyás is javasolta.  A polgármester kérte,
hogy a terület kerüljön helyi védettség alá.

A jegyző szerint az országos műemléki
védelem alá helyezés nagyobb védettséget
biztosítana az üveghuta területének, mint
az önkormányzat helyi védelme. Ameny-
nyiben az illetékes hatóság nem helyezi
műemléki védettség alá a területet, akkor
jöhet szóba a helyi védelem. 

A képviselők úgy döntöttek, hogy az
üveghuta feltárás országos műemléki
védelem alá helyezését kezdeményezik.

***
A Fő utca 136. hsz. alatti ingatlanon a

helyszíni bejárás a főépítésszel megtörtént.
A védettség a lakóépületre vonatkozik, a
kérelmező által lebontani kívánt hátsó
épület nem áll védettség alatt. A testület
Gál Gábor kérelmét tudomásul vette.

***

Az A-HÍD Zrt. (szennyvíztelep)
ügyében dr. Hübner Mátyás véleménye,
hogy a rendelkezésre álló információk
szerint nem tűnik szükségesnek a 0102/3
hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület művelési ág alóli kivonása.

***
A képviselő-testülete a Hübner Terve-

ző Kft-nek a módosításokra adott áraján-
latát elfogadta. 

Könyvtári megállapodás

A testület megtárgyalta és egyhan-
gúlag elfogadta a Csorba Győző Könyvtár
és az  Önkormányzat könyvtárellátási szol-
gáltatásra kötött együttműködési megál-
lapodásának módosítását, valamint a
Csorba Győző Könyvtár 2018. évi szakmai
beszámolóját a településen végzett szol-
gáltatásáról. 

Út ügyek

A Fő utca 10-72 hsz. alatti ingatlanok
tulajdonosai utat szeretnének kialakíttatni
kertjeik végében. (A Verseny utca folyta-
tása lenne.) Többen meg szeretnék osztani
a telküket, hogy értékesíteni tudják. Ezért,
kérik az út lejegyzését. A belterületi szabá-
lyozási tervben az út már szerepel.

Orbán László egyetértett az út lejegy-
zésével, de hozzátette, hogy figyelni kell
arra a megosztásnál, hogy a minimális
telekméret megmaradjon. Az utcafronton

meg kell, legyen a 14 méter. Nem tudja,
hogy erről a tulajdonosok tájékoztatva let-
tek-e. 

A képviselő-testület a kérelemmel
egyetértett, s meghatalmazta a jegyzőt az
út lejegyzés előkészítésével.

*** 
1996-ban testületi döntés született

arról, hogy Török István (Iskola u. 16. hsz.
alatti lakos) ajándékozás címén lakó-
telkének kialakítása során az ingatlanából
118 m2 -t felajánlott út céljára az önkor-
mányzatnak. Az akkori szabályozás szerint
a rendezési tervben 8 m-es út kialakítása
volt tervezve. A mostani szabályozás
szerint ez csak 4 m-es utat jelent. Mivel a
8 m-es út kialakítása nem történt meg,
illetve már nem is szükséges, ezért Török
István kérte ennek rendezését, a 4 m-es
területrész visszacsatolását a telkéhez.

A testület elfogadta nevezett telekhatár
rendezési kérelmét.

Vita a hulladéklerakó körül 

A Környezetvédelmi Hatóság koráb-
ban felszólította az önkormányzatot az
illegális hulladéklerakó felszámolására. 

Csörnyei László tájékoztatta a tes-
tületet, hogy az önkormányzat erre vonat-
kozó pályázatát forráshiány miatt elutasí-
tották. A pécsi Motec Industry Kft. viszont
adott egy nagyon kedvező árajánlatot a
területen lévő törmelékek és más hul-
ladékok elszállítására, valamint a terület
rekultiválására. Az árajánlat 500 m3 hul-
ladék elszállítására, valamint termőföld-
réteg helyreállítására szól, mindez a
környezetvédelmi hatóság eljárásának
megfelelően. 

El kellene viszont gondolkodni egy
legális hulladéklerakó kialakításáról. Egy
ekkora településen ezt meg kellene oldani
az önkormányzatnak. A hulladék leraká-
sáért akár pénzt is kérhetne a település.
Kérdés, hogy akar-e ilyet a falu és hol? Ha
nem találnak rá megoldást, félelme és
aggálya, hogy az építési törmelék az
erdőbe kerül. 

Sebők János szerint az önkormányzat
is hibás volt, mivel megengedte, hogy épí-
tési törmeléket is lerakhassanak az eredeti-
leg zöldhulladék lerakására szolgáló terü-
leten. 

Óbert Gábor szerint ez a hely kihasz-
nálatlan, fel lehetne tölteni és esetleg
használni, de csak hivatalos formában és
csak építési törmeléket lehessen lerakni.
Ebből a falunak bevétele is származhat. 

Csörnyei László: A területet zöldhul-
ladék lerakó helynek ki lehet alakítani. A
faluban megnövekedett az építkezések
száma, meg kell oldani az építési törmelék
lerakásának kérdését is.

Sebők János: Az építkezésekhez kon-

ténert lehet rendelni, s a sittet elszállíttatni.
Orbán László: A környezetvédelmi és

egyéb hatósági előírásokat kell figyelembe
venni a hulladéklerakó kialakításánál,
valamint azt folyamatosan ellenőrizni kell
és fenntartani, működtetni is szükséges.

Leirer József: Tudatosítani kellene a
lakosságban, hogy 1200 kg-ig le lehet adni
a törmeléket a szolgáltatónál ingyen. Csak
a közüzemi számla és a személyi okmá-
nyok felmutatása szükséges. 

A testület végül úgy határozott, hogy
elfogadja a Motec Industry Kft. 3.200.000
Ft + ÁFA összegről szóló árajánlatát. 

Ingatlan ügyek

Orbán László elmondta, hogy a Zrínyi
utcában a rendezési terv szerinti út lejegy-
zése még nem történt meg. A 888/2 hrsz-ú
és a 890 hrsz-ú ingatlanok egy része az út
nyomvonalába került. Mindkét ingatlan
magántulajdonban van, területük nem
jelentős 253 és 220 m2. A jelenlegi telek-
alakítási szabályok nem teszik lehetővé az
ingatlanok megosztását, ezért célszerű
lenne a földterületeket megvásárolni,
melynek vételárára 600 Ft/m2 javasol.

A testület egyetértett a javaslattal. 

***
Papp János képviselő javasolta a

947/14 és 947/15- hrsz-ú területek (fut-
ballpálya alatt) közösségi célra történő
megvásárlását.

A testület úgy határozott, hogy szintén
600 Ft/m2 árat ajánl a tulajdonosoknak. 

***
Kérelem érkezett a Zengő Lovas

Egyesület részéről a lovas pálya újabb 10
éves bérbe vételére. Az egyesület vállalja,
hogy a pályát saját költségén karbantartja.
A földterület használatáért a testület koráb-
ban nem állapított meg bérleti díjat.  

A képviselők hozzájárultak, hogy az
egyesület 4.290 m2-t lovas gyakorló
pályaként továbbra is térítés mentesen
használjon. 

Egyebek 

Csörnyei László kapott egy ajánlatot a
Humanpark-D Kft-től egy használt
szárzúzó, szártépő gépre. A gépet traktorra
lehet szerelni, Komlón 50 munkaórát
használták. Ez a gép nekik kis telje-
sítményű, ezért nagyobbra cserélték. Úgy
gondolja, ez a gép nagy segítség lenne a
falunak, s részletekben is ki lehet fizetni. 

Óbert Gábor véleménye szerint hozza
el az önkormányzat a gépet, nézze meg,
hogy tudja-e használni.

Pál Attila szerint is nagy segítség lenne
a falunak.

Gulyás Zsolt mezőőr: Érdemes lenne
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megvenni, mert a külterületi utak rend-
betételénél is lehetne használni.

A testület végül egyhangúlag úgy
határozott, hogy 2.700.000 Ft + ÁFA
vételárért megvásárolja a szárzúzót, s a
vételárat három részletben fizeti meg az
eladónak.

***
Többször szó volt a záportározók

kérdéséről testületi ülésen. 
Pál Attila úgy gondolta, hogy a

záportározók befogadó képessége véges,
más módon kell megközelíteni a nagy
mennyiségű csapadék elvezetését, felfogá-
sát. Nem mindegy milyen növényt ültetnek
a gazdák a szántó területeiken. A búza ned-
vesség felszívó képessége sokkal maga-
sabb, mint a kukoricáé. A csapadék
elfolyását ezzel is lehetne csökkenteni.
Javaslata, hogy az önkormányzat keresse
meg a talajvédelmi hatóságot, hogy a
gazdákat tájékoztassa, vagy igény szerint
szólítsa fel ennek figyelembevételére.

Orbán László: Helyszíni bejárást java-
solt a hatósággal az ügyben.

A testület elfogadta a javaslatot, s meg-
bízta a jegyzőt, hogy az illetékes talaj-
védelmi hatóságot keresse meg, és hely-
színi szemle keretében vizsgálják meg a
település határában lévő szántóföldeken
folyó földművelést, a csapadékvíz által
okozott talaj erózió csökkentése céljából.

***
Óbert Gábor már korábban jelezte,

hogy a Hegyelő utca folytatásában, a

pincéknél a lakosok szintén igényt tartaná-
nak az út folytatására. Erre akár pénzt is
áldoznának. Mik a lehetőségek, lehet-
séges-e betonút kialakítása? 
Az óvodánál szükséges lenne a parkoló
bővítésére, esetleg magánszemélytől való
terület vásárlása útján. 

Orbán László a parkolónál a minimális
telekméret kialakítására szintén figyelni
kell. Ezt meg kell vizsgálni, nem lehet
kisebb a megmaradó telek nagyság a
HÉSZ által előírt értéknél, mert a későb-
biekben nem lehet rá építkezni. 

Sebők János: Az óvodai parkolóban
még megfordulni sem lehet, úgy kell kito-
latni.

Pál Attila szerint az útépítéssel kap-
csolatban először Ónodi Gábor mérnökkel
kell egyeztetni, mert a túl sok betonfelület
még jobban felgyorsítja a víz folyását a
Hegyelő utcában. Az utca mostani felújí-
tása speciális betonból készül, ami nagyon
költséges. 

Sebők János: Az iskolához vezető
járda mellett a korlátot ki kell cserélni.

A Fő utcai csapadékvíz akadálymentes
elvezetése érdekében az árkokat rendszere-
sen tisztítani kellene.

A Morolo utcából a Fő utcára való
kifordulásnál nagyon mély az árok, bal-
esetveszélyes, szerinte korlátot kellene oda
helyezni.

Orbán László: A közútkezelőt több
kérdés tisztázása céljából is meg kell
keresni. Helyszíni szemle keretében meg
fogják tekinteni a Fő utcát valamint a

Széchenyi utcában az útpadka és a víz-
elvezető árkok jelenlegi állapotát. A szem-
lén jelezni fogja a képviselők által felvetett
problémákat is. 

Leirer József: Úgy látta, hogy az Isko-
la utca elején felszedték az aszfaltot, ezt
rendbe kellene tenni. Szerinte az út is kes-
keny. Sok helyen a lakosok az előttük lévő
területet leburkolják, térkövezik. Sajnos
előfordul, hogy a járdába lépcső is kerül,
ami teljes mértékben szabálytalan és bal-
esetveszélyes. Javasolta a képviselő-testü-
letnek, hogy építtesse át ezeket a járdasza-
kaszokat. A lakossággal pedig ismertetni
kell ezt a problémát, hogy a jövőben ne
fordulhasson elő ilyen eset.

***
A képviselőtestület zárt ülésen tárgyal-

ta meg a Nemes János Művelődési Köz-
pont igazgatói állására érkezett négy
pályázatot, s az előkészítő bizottság javas-
latát is figyelembe véve Papp Jánost újabb
öt évre megválasztotta az intézmény
vezetőjének.  

Dr. Orbán László jegyző

Szavazókörök: 1..sz. 2.sz 3.sz. össz.
Fő. u. 172. Fő. u. 154 Fő u. 5.

Szavazóköri névjegyzéken 
lévő választópolgárok
száma 982 863 909 2754 

Szavazóként 
megjelentek száma 404 389 335 1128
Részvétel aránya 41,14% 45,08% 36,85% 40,96%

Érvényes szavazatok száma 403 387 334 1124

MSZP-PÁRBESZÉD 27 20 27 74
MKKP 25 13 13 51 
JOBBIK 19 20 28 67
FIDESZ 203 206 160 569
MOMENTUM 34 39 27 100
DK 66 65 50 181
MI HAZÁNK 17 12 18 47
MUNKÁSPÁRT 2 3 1 6
LMP 10 9 10 29

A május 26-án megtartott európa parlamenti választások eredménye Hosszúhetényben

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ebédidő:  12.00-12.30 -ig
Telefon:785-807, 490-814, 490-812 

30/194-6043 
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Horváth József
1956-2019

A búcsúzás, az elválás mindig
fáj. Különösen akkor, ha olyan vala-
kitől kell elválnunk, akit szerettünk,
tiszteltünk. Horváth József polgárőr
társunk ilyen ember volt. 

Polgárőrként kezdte közösségi
munkáját, majd a tagság bizalmá-
ból egyesületi elnökké választottuk.
Nem született vezetőnek, ezt ő
maga is többször kihangsúlyozta.
Ettől függetlenül tette a dolgát
tisztességgel, elhivatottsággal. 
Az egyesületben mindenki elis-
merte emberségét, nyugodtságát.
Kerülte a felesleges civakodást,
vitatkozást. Mint vezető minden
döntését megfontolta. Többször
eljött hozzám, és kikérte véle-
ményemet, mondván ő nem jogász.
A polgármesteri hivatalban is min-
denkihez volt egy-egy jó szava. 

Mosolygós arca, dörmögő hang-
ja hiányzik, hiányozni fog. Mondják,
csak az hal meg, akit elfelejtenek

Józsi! Mi nem feledünk!

Dr. Orbán László polgárőrtárs 

Idén tavasszal is nagy lelkesedéssel
vettek részt a negyedikesek  tájházunk
múzeumpedagógiai órasorozatán. Az esős
idő nehezítette a szabadtéri programjaink
megvalósítását, de tanév végéig mind a két
osztálynak biztosítani tudtuk a tervezett
foglalkozásokat. 

A rendkívüli időjárás a tájház túrák
programjaiba is beleszólt. A szezonnyitó
Tájház túránk az eső miatt elmaradt, de
ősszel tervezzük bepótolni. 

A második alkalommal, április 12-én
meghirdetett túránk is rizikós volt az előző
napi hatalmas esőzés miatt. A túrát 8 lelkes
kirándulóval jártuk be, ezen a napon csak a
sár nehezítette utunkat. 

Május 18-án, erdélyi gimnazisták láto-
gatták meg  tájházunkat, akik Szalai Dóra
vezetésével kézműves foglalkozáson
vettek részt. Ők a Simonyi Károly szakkö-
zépiskola vendégeiként érkeztek Hosszú-
heténybe,  Lieberné Éliás Ágnes tanárnő
közreműködésével. 

Ismét óvodás évzárónak adtunk helyet
a tájház udvarán. Csajkásné Kéninger
Ágnes rendhagyó évzáróján apukák és
anyukák is közreműködői, szereplői voltak
az eseménynek. 

Az immár hagyományosan megren-
dezett gyereknapi program egyik ese-
ménye a Tour de Hosszúhetény volt. A
játékos kerékpárversenyhez idén is csat-
lakoztunk egy állomáshelyként, ahol

gyerekek és szüleik tájház totót töltöttek ki
és a népi játékokban is jeleskedhettek. 

Június 16-án a forróság nehezítette
túránkat, mely Váralja irányában a
Farkasárokig vezetett. Az embert próbáló
feladatot csak a vargánya gyűjtés sikere
enyhítette kicsit. 

Adományok: Nagy Attila disznó-
pörzsölő teknőt, a Luzsi család gyerek-

padot vasalót, szövőkeretet, játékteknőt,
Nádor Gábor kis fém zsírosbödönt, favil-
lát, üvegeket, Reisch Józsefné horgolt kézi-
munkákat, Szászfai Jánosné gyönyörű
menyasszonyi  fátylat,  Kovács Piroska,
hurkatöltőt, sodrófát és egy nagyon jó
állapotban lévő rokkát adományozott a
tájháznak.  Köszönjük szépen a felajánlá-
sokat!          Poór Gabriella

A tájház háza tájaA tájház háza tája

Szülők is örömmel kapcsolódtak be a játékos kerékpárverseny kiegészítő fel-
adataiba. Képünkön a Dallos házaspár ügyeskedik.

Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Számunkra is aktuális e meg-
állapítás, hiszen az idei évben tényleg az összefogásé volt a főszerep a gyermeknapon,
A HOTE és a Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete  a  számtalan játéklehetőség
mellett, vetélkedővel kombinált kerékpáros versenyt szervezett a gyerekeknek, de nem
maradt el a palacsinta sem!

Ezúton is köszönjük a rengeteg támogatást, amivel a falu lakói hozzájárultak a
gyerekek öröméhez. A sok önkéntes vállalás is bizonyítja, hogy községünk egy külön-
leges hely, ahol sok jószándékú ember akar, képes és tesz is a közösség építéséért.

Jövőre újra  szeretettel várnak mindenkit a szervezők: 
Bodóné Csomós Éva, Takács Ferenc, Folkmann Judit Fotó: Hervai Mihály

Egy délután a gyermekekért
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Bencze Tímea – több pécsi iskola
mellett –, a mi iskolánk szakpszicholó-
gusa is immár három éve. (Teljes
munkaidejű pszichológust ezer fő gyer-
meklétszám fölött alkalmazhatnak az
iskolák.) Tímeát minden pénteken 8-14
óra között, az erre kialakított kis helyi-
ségben, gyerek, szülő és pedagógus
egyaránt felkeresheti. Tavaly november-
ben, a hétfő esti előadás-sorozatban az
internet gyermeklélekre gyakorolt hatá-
sairól hallhattunk tőle igen tanulságos
előadást. Úgy gondoltuk, ideje, hogy
szélesebb körben is megismerjék őt.
Ezúttal arról beszélgettünk, hogy
milyen feladatok hárulnak ma az iskolai
pszichológusra? 

– Sajátos helyzetben vagy, hiszen He-
tényben is laktok, gyerekeid ide járnak
iskolába, óvodába. 

– Igen, szülőként és az intézményhez
tartozó munkatársként is ismerem a
tanárokat, diákokat. Részt veszek az isko-
lai életben, mégis kívülálló vagyok, hiszen
nem tanítom a gyermekeket, nem osztályo-
zok, nem felügyelek a folyosón. Ez
lehetővé teszi, hogy olyan személy marad-
hassak, akinél nem feladatok és elvárások,
hanem egy olyan elfogadó, bizalmi légkör
fogadja a diákot, ahol bátran meg lehet
nyílni. Sokaknak könnyebbség, hogy ezt
ismerős környezetben tehetik meg. A hoz-
zám forduló diáknak időpontot adok,
amikor négyszemközt, nyugodt körül-
mények között beszélgethetünk. 

– Bár nem vagy orvos, téged is köt a
titoktartás. Hol húzódik ennek a határa?

– Kiskorúak esetében nélkülözhetetlen
a szülőkonzultáció. Mindig beszélni kell a
szülőkkel is. Sokszor – főleg az alsósoknál
–, ez elég is, hogy ne érezze úgy a gyerek,
hogy benne van a hiba. Ha magának vagy
másoknak ártani akar a gyerek, arról min-
denképpen be kell számolni. A szülőknek
hozzá is kell járulni ahhoz, hogy foglalkoz-
zam a gyerekkel. 

– Milyen gondokkal keresnek fel a
gyerekek? 

– Hat-hét éves kortól kezdve a
gyerekek idejük jelentős részét az
iskolában töltik. Ebben az időszakban sok
változás történik a testükben, a gondol-
kodásukban és a személyiségükben. A
lezajló folyamatokban lehetnek kisebb-
nagyobb elakadások, krízisek, melyek egy
része teljesen normális, a fejlődéssel jár,
mégis megterhelő időszakot jelent a
fiatalok, a szülők és a pedagógusok
számára egyaránt. 

– Mennyiben tudod segíteni a tanárok
munkáját illetve a szülőket? 

– Fontos feladatom a pedagógusokkal,
osztályfőnökökkel történő konzultáció,
mivel ők azok, akik naponta találkoznak a
diákokkal, végigkövetik fejlődésüket, így
fontos jelzési szerepük van. Ha bármilyen
nehézséget, változást észlelnek egy gyer-
mek teljesítményében, viselkedésében,
akkor közösen meg tudjuk keresni a
megoldási lehetőségeket. Mivel személye-
sen nem tudok hatékonyan foglalkozni
több száz diákkal, sokat segít a pedagógu-
sokkal folytatott rendszeres megbeszélés.
Ez egyben lehetőség a tanároknak is, hogy
beszélhessenek a saját munkájukról, a
megoldhatatlannak tűnő helyzetekről, a
nehezen kezelhető gyerekekről és a
szülőkkel való nézeteltérésekről. A
szülőknek is van lehetőségük arra, hogy a
gyerekeikkel kapcsolatos problémákról
egyénileg beszéljünk, például alsó tagozat
kezdetén az iskolakezdés nehézségeiről,
később az otthoni tanulás segítésének
módjairól, a serdülőkorral együtt járó
problémák kezeléséről és más aktuális
témákról. Komolyabb pszichés
nehézségek esetén azonban az iskolai
környezet már nem alkalmas terep a gyó-
gyításra, szerencsésebb, ha a kezelés egy
külön intézményben, arra speciálisan
képzett szakember vezetésével történik.

– Az egyéni tanácsadás mellett milyen
feladataid vannak még? 

– Tematikus tanórákat is szoktam tar-
tani, valamint részt veszek a prevenciós
programok kidolgozásában és meg-
valósításában is. Gyakran kérik a segít-
ségemet az iskolai kortárs zaklatás
megszüntetésében. Ez egy olyan jelenség,
ami sajnos nem szűnik meg néhány
foglalkozás hatására. Felismerik a diákok,
ha találkoznak vele, és eszközöket kapnak
a megfékezésére, de a tartós változásokhoz
az egész intézménynek aktív szerepet kell
vállalnia a békés körülmények meg-
teremtésében. A tevékenységi körömhöz
tartozik a pályaválasztási tanácsadás, az
osztályközösségek fejlesztése, tarthatok
tanulás-módszertani tréninget, önismereti
foglalkozásokat. Nagy az igény az
indulatszelídítő illetve a konfliktuskezelési
foglalkozásokra, a beilleszkedési nehéz-
ségek felszámolására is.  Előfordulhat
olyan helyzet is, amikor egy osztályban
többeket érintő konfliktus esetén, az isko-
lai szociális segítővel együttműködve, a
szülőket is bevonjuk a probléma ren-
dezésébe.

– Egy viszonylag nagy városban és
falun is dolgozol, vannak-e különbségek az
iskolai gondok között?   

– Igazából nincsenek. Annyiból köny-
nyebb talán Hetényben, hogy a családok
jobban bevonhatók a munkába. De min-
denütt sok tévhittel, irreális elvárással is
találkozom. A munkánk elősegíti a
problémák megelőzését vagy megoldását,
de egy sok év alatt kialakult helyzetet nem
lehet egyik napról a másikra megváltoztat-
ni. A változás általában egy lassú,
fokozatos folyamat, melyben egyformán
fontos szerepe van a diáknak, a szülőnek, a
pedagógusnak és a pszichológusnak is. Az
is megnehezíti az eredményes munkát, ha
az iskolapszichológussal való találkozást
egyfajta fenyegetésként használják. Ez
rombolja a pszichológus iránt tanúsított
bizalmat, illetve a szakmai munkát is
aláássa. Az önmagunkon való belső munka
egy komoly elköteleződést és belső
motivációt igénylő folyamat. Ha bün-
tetésként akarják használni, az csak
ellenállást és dacot szül, és ha a diák meg
is jelenik a pszichológusnál, a közös
munka eredménytelen lesz, míg a fiatal
maga önként nem akarja a változást.

Müller Zsuzsanna

Miben segít az iskolai pszichológus? 



Olvasókörünknek több olyan tagja is van, aki nem Hetényben
gyerekeskedett, hanem felnőttként költözött falunkba. Tavaly
elhatároztuk, hogy évente ellátogatunk valamelyik vállalkozó
tagtársunk „szűkebb pátriájába”. Így jártunk szeptemberben Bala-
tonfüreden Csörnyeiné Kornélia szülővárosában, most június 22-
én pedig dr. Lendvai Endre gyermekkorának helyszínén,
Váralján. (Kevesen tudják, hogy a váraljai határ és a kisújbányai
erdő összeér, így közigazgatásilag közvetlen szomszédok
vagyunk.) 

Ezek a kirándulások, azon kívül, hogy családi történetekkel,
gyerekkori sztorikkal fűszerezve ismerjük meg az adott
települést, vidéket, arra is jók, hogy egymást is jobban megismer-
jük. 

Lendvai Endre és felesége Kati a nagyszülői ház hűvös tisz-
taszobájában fogadta kis társaságunkat, amit a rekkenő hőségben
nem is nagyon akaródzott elhagynunk. Szívesen hallgattuk a falu
és a félig német, félig magyar származású nyelvész professzor
családjának történetét. Később fölmentünk a Váralján is csak gát-
nak nevezett patak földuzzasztásából keletkezett „öt tó vidékére”.
A tavakat nemrég kikotorták, s víz még alig volt bennük. A híres
kirándulóhely ennek ellenére sok látogatót vonzott, bár az
ugyancsak híres Kuglóffesztivált sem itt tartották idén, hanem a
focipályán. Oda azonban csak délután néztünk be, mire kisültek a
kuglófok. 

Előbb még Bonyhádra utaztunk, ahol Lendvai Endre gim-
nazista volt, s később, fiatal házasként itt kezdte pedagógusi
pályáját is a Vörösmarty Általános Iskolában. Itt született két
lányuk is. A központban sétálva, majd a Völgységi Múzeumban 

ismerkedtünk a város múltjával. Utána a Városi Könyvtár előtti
Perczel-kertben rendezett Könyvfesztiválon nézelődtünk kicsit. 

Visszatérve Váraljára, alaposan bevásároltunk a kakaós-ma-
zsolás, omlós kuglófokból, melyekből legalább ezer darabot
sütöttek, s adtak el a helyi asszonyok ezen a napon. A műsort
azonban nem vártuk meg, vonzóbb volt számunkra a hűvös Lend-
vai-ház, s vendéglátónk finom vörösbora. 

Este egy újabb kellemes élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük a Hosszúhetényi Önkormányzatnak, hogy a községi
mikrobusszal utazhattunk.                                             M. Zs.

Fotó: Gondos Valéria
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Egyre többet hallani a szenior örömtáncról, illetve  a közössé-
gi oldalakon, videókon is látni a vidáman, zenére lépegető
idősebbeket. Sorra alakulnak a táncklubok a városokban, így Pé-
csett is, de már szinte minden környező faluban is működik egy-
egy csoport. Hetényben ősz óta 10-12 mozogni vágyó, 50-60 év
feletti asszony jár rendszeresen a szerda esti alkalmakra.   

Május 29-én, Pécsváradon a Kihívás Napját – a Pécsváradi
Nyugdíjas Egyesület szervezésében –, a szeniortáncnak szen-
telték. A várkert színpadán 10-12 óra között a baranyai oktatók
csoportjai tartottak bemutatót a különböző koreográfiákból.
Hatalmas örömtáncolás volt, amit bárki megnézhetett, és be is
kapcsolódhatott a táncba. Oktatónkkal, Lesnik Anitával mi is ott
voltunk, s nagyon jól éreztük magunkat.

Miért ennyire népszerű ez a mozgásforma, illetve miért tesz
ennyire jót az idősebb korosztálynak?  Ha megismerik hatásait,
talán nálunk is többen kedvet kapnak hozzá!  

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimondottan az idősebb korosztály
számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma. Ebben
a táncban nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy
különféle akrobatikus elemek, sokkal inkább nyugodtabb mozdu-
latsorok, főleg sétalépések. Nincs szükség sem táncpartnerre, sem
előzetes tánctudásra. Párban, körben és sorokban táncolunk.

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC az idős szervezethez igazított,
kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, ami a legújabb kutatá-
sok szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-
kór kialakulását. Aktivizálja az idegpályákon az ingerületek

továbbítását, elősegítve a hosszú távú memóriát, összekapcsolja a
jobb és a bal agyfélteke működését. 

A New York-i Albert Einstein Orvosi Kollégium kutatói 21
éven át vizsgáltak 75 éves és idősebb embereket, hogy kiderítsék,
mely tevékenységek tartják frissen az elmét, védve az időseket e
két betegség ellen. A szellemi elfoglaltságok közül a rendszeres
olvasás 35%-kal, a keresztrejtvény fejtés pedig 47%-kal csökken-
ti a demencia kialakulásának esélyét. 

Még érdekesebb eredményt hozott a fizikai aktivitások vizs-
gálata: sem a biciklizés, sem a tenisz, sem más sport nem használt
semmit a demencia ellen (csak a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzésére), ellenben a rendszeres táncról kiderült, hogy 76%-
kal, vagyis a leghatékonyabban csökkenti az időskori elbutulás
esélyét! MR vizsgálatokkal bizonyították, hogy párhetes tánc után
az agynak azok a területei is aktivizálódnak, melyek addig nyu-
galomban voltak, tehát az idősek a tánc hatására elkezdték újra
használni az agyuk azon részeit, melyre a mindennapi életük
során már nem volt szükségük.

Szociális változásokat is okoz, hisz sok a magányos, idős
ember, akiknek a táncon keresztül nagy élmény újra közösséghez
tartozni. 

És az újdonság, amit az elmúlt két éves gyakorlat mutat: a
nagyszülőkhöz csatlakozott gyerekek koncentrációja megnőtt,
javultak a finom motoros mozgások, megnőtt az igényük a
közösséghez való tartozáshoz, mindkét generációban
felértékelődött a közösen eltöltött idő. Nyugdíjas klubokban,
idősek otthonaiban is szinte mindenütt oktatják már a szeniortán-
cot.                                                                                M. Zs.      

Nem csak a húsz éveseké a világ!

Hatalmas örömtáncolás volt

Szerelmes földrajz – Váral ja
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Pünkösd szombatján – ami idén június
8-ára esett – újra a közösségi házuk
udvarán gyűltek össze a Német Klub tagjai
és vendégeik. 

Hagyományos ünnepségük, Czent-
nerné Lantos Erika óvodavezető németül
is elmondott köszöntője után, Asztalos
Gábor szintén kétnyelvű imájával, s rövid
igeliturgiájával vette kezdetét. Plébániánk
új vezetője hangsúlyozta, hogy fontosak az
ünnepek, hiszen ezek az élet csomópontjai.
A pünkösd különösen fontos, hiszen ez a
Szentlélek eljövetelének ünnepe. A
Szentléleké, aki mindig velünk van, s sok-
szor észre sem vesszük, hogyan támogat
minket. Lehetővé teszi, hogy megéljük azt
a szeretetet, ami Isten képére terem-
tettségünkből ered. Az együtt töltött idő
pedig lehetővé teszi, hogy ez a szeretet
kibontakozzon.

Sok-sok gyerek műsorával folytatódott
ezután az ünnepi délelőtt. Czentnerné 
és Lázárné Kruzsely Cecília vezetésével az 

óvodások német táncokat adtak elő,
Lázárné Szabó Emese hetényi népviseletbe
öltözött iskolásai pedig népi gyermek-
játékokkal gyönyörködtették a közönséget.
A helyi szereplők sorát a Folk Brass Band
fúvós muzsikája zárta be.

A szokásos sült kolbász ebéd után
Mohácsról érkezett előadókkal folytatódott
a műsor. A Hahner Duó (zenetanár és
óvónő házaspár) és ifj. Tarlós Ferenc
felváltva énekeltek német és osztrák
slágereket, valamint magyar operett dalo-
kat. Melinda közéjük ülve, a jól ismert
ringatózásra is rábírta a közönséget. A húsz
éves Ferkó – aki kisfiú kora óta szerepel a
Pécsi Nemzeti Színház darabjaiban (ő volt
Nyilas Misi), ősztől pedig az Operett Szín-
ház stúdiójának növendéke –, nagyszerű
hangjával, kedvesen sármos előadás-mód-
jával hatalmas sikert aratott. Tartalmas,
szép ünnep volt.     Kép és szöveg: M. Zs.           

Szükség van az ünnepekre! 

Egyesületté alakult a Diabétesz  Klub
Tavaly december 5-én egyesületté alakult a Hosszúhetényi

Diabétesz Klub. Réfiné Hegyi Katalin elnökletével és 50 taggal.
Köszönjük dr. Csörnyei László polgármester úrnak a mega-
lakuláshoz nyújtott segítségét. Munkánkat az eddigiekhez
hasonlóan szeretnénk folytatni!

Idén februárban dr. Szüts Marianna, községünk fogorvosa
volt az első előadónk, aki a szájüregi elváltozások és a cukor-
betegség összefüggéseiről beszélt.          ..

Márciusi előadónk dr. Kovács Éva belgyógyász,
diabetológus főorvosnő volt. A főorvosnő minden évben
megtisztel minket előadásával. Ezúton is szeretném megköszön-
ni, hogy támogatja egyesületünket, és szereti, oktatja nagy
tudásával a tagokat, betegeinket. Idén is a cukorbetegség
szövődményeiről ill tüneteiről, a társbetegségekről volt szó. 

Áprilisban dr. Fehér Gergely neurológus szakorvos a dia-
béteszes neuropátiáról beszélt, azaz az idegi károsodásról,

hiszen tíz cukorbetegből legalább háromnak van valamilyen
fokú idegeket érintő problémája. 

Május 30-án Egészségünk alapja a bélflóra címmel dr.
Ivanova Enikő belgyógyász- diabetológus szakorvos tartott igen
érdekes előadást.  Minden betegség a belekben kezdődik, ha fel-
borul az egyensúly. A doktornő a hallgatóság kérdéseire vála-
szolva is sok hasznos tanáccsal szolgált immunrendszerünk
működésére, megőrzésére vonatkozóan.    

Félévzáró nyári rendezvényünket június 16-án, vasárnap
tartottuk a mozi udvarán. Fellépő vendégeink: Stercz Márk  és
Stercz Martin, a Magyarhertelendi Bordal Kör, s nem  utolsó
sorban a fantasztikus hangú Erdélyi Tibor operett énekes
szórakoztatták egyesületünk tagjait. 

Köszönöm minden segítőnek és támogatónak az eddigi
munkáját.  

Réfiné Hegyi Katalin 

Az igeliturgia felidézte a pusztabányai
szabadtéri szentmisék  hangulatát.

Tarlós Ferenc és Hahner Rudolf.
Muzsikájukra táncra perdült a közönség. 
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FŐZŐOLIMPIA

Ezen kívül használhattak még bármi-
lyen zöldségfélét, köretet is. A zsűri az
ételek ízén, illatán, állagán túl, a terítést és
a tálalást is pontozta. 

A Pichler József szakmai segítségével
előkészített versenybe tíz csapat nevezését
fogadták el a rendezők: a Német Klub, a
Nagycsaládos Egyesület, a Zengő
Kerékpáros Egyesület, a Lovas Egyesület,
Zengőaljai Kerékpáros Egylet (ZEKE) a
polgárőrök, tűzoltók, a borászok, hetini
vendégeink, valamint a Altrad-Limex csa-
patáét. 

Dél felé már nemcsak a füst, hanem
ínycsiklandó illatok is szálltak a leve-
gőben a bográcsok körül. 

A zsűri – melynek tagjai Vass Adrienn
és Gruber József, elnöke Kun Péter a
Bagolyvár séfje volt –, egy órakor indult
bíráló körútjára a sátrak között. Utánuk a
közönség, 200 Ft-os kóstolójegyeket vált-
va, szintén végig kóstolhatta az ételeket. A
visszajelzések alapján ez az újítás elnyerte
a látogatók tetszését. 

A sok finom pörkölt-variáció közül
nehéz volt a választás. A zsűri végül a ZE-
KE csapatát (első kép) nyilvánította
győztesnek, elsősorban kreativitásuk mi-
att, mert hortobágyi húsos palacsintát ké-
szítettek és különleges salátát kínáltak
hozzá. A legszebb terítés különdíját a
Német Klub kapta (harmadik kép), de
egyik csapat sem távozott ajándék nélkül,
hiszen az erre a célra készített emblémás
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FŐZŐOLIMPIA

Támogatók
ALTRAD – LIMEX Kft., Dél Takarék, Abai
Sándor, Z Elektronika Kft., Pécsi Sörfőzde,
Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány,
100 Ft-os bolt, Almalomb, Duna- Dráva
Nemzeti Park, FÁV Kft., Ferling Kft.,
Garamváriné Csanálosi Andrea, Ilovay
Zsuzsa. Molnáré Fuchs Erika, Strung
Nándor. Szalai Dóra, Gruber József, He-
tényi Harmat Szódaüzem, Hetényker Bt.,
Hosszú Kávé, Hosszúhetényi Település-
üzemeltetési NKft. Ildula – Gajdócsiné
Varga Ildikó, Joe bácsi boltja, Óbert
Gábor, Gervera virág-ajándék, Régió
Játék, Ruff Nóra, Schunk Pincészet, Szabó
Pincészet, Takácsné Hegedüs Erika,
Tavasz Vendéglő, Tíber Mihály, UN-IT
COLOR Kft., Vendula Kft. 

A Főzőolimpia  az  EFOP-1.5.2-16-
2017-00028  sz. „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Komlói járásban” című
pályázat támogatásával valósult meg.

Rendezvényünk díszvendége a Nemzeti
Kézilabda Akadémia ifjúsági válogatott
játékosa Schatzl Natalie volt. Tagja volt
annak az utánpótlás válogatottnak is, ame-
lyik tavaly augusztusban, a lengyelországi
Kielcében rendezett ifjúsági világbajnoksá-
gon kiválóan szerepelt és második helyen
végzett. 

Natalie, nővére Nadin – aki jelenleg a
Ferencváros és a magyar női kézilabda-
válogatott tagja –, nyomdokait követve
választotta a kézilabdát. A lányok Német-
országban születtek, majd később szüle-
ikkel hazaköltöztek Mohácsra, s nem
mellesleg anyai ágon a hosszúhetényi Szabó
Lászlóné unokái.  

Délután a rendezvénysátorban Radó
Gábor beszélgetett a fiatal sportolóval.
Natalie elmondta, hogy sportos család az

övék, a szüleik is kézilabdáztak. Az ő
kezébe először öt éves korában egy hulla-
hopp karika került, de hamar átváltott a lab-
dára. Tizennégy éves korában felvették az
Akadémiára, így Balatonbogláron kol-
légista lett. Érettségi után Érdre kapott
meghívást Szabó Edinától. Az NBI-es
bajnokságban tavaly bronzérmet szerzett
Érd csapata nem volt ismeretlen számára,
hiszen pár évig Nadin is ott játszott. Mind-
ketten ugyanazon a poszton, a balszélen ját-
szanak, s előfordult már, hogy egymás ellen
kellett kiállniuk. Úgy tervezi, hogy még két
évig marad Érden. Szeretne válogatott is
maradni, példát mutatva ezzel a saját
korosztályának. 

Natalie most nyáron, a Győrben rende-
zendő junior Európa bajnokságra koncent-
rál. A cél természetesen a győzelem!  

Közönségtalálkozó Schatzl Natalieval 

kötények mellett plakettett, oklevelet,
könyvet, bort is hazavihettek. A dobogós
csapatok díjait a Mecsek Erdő Zrt, a Tavasz
Vendéglő és Gruber József ajánlotta fel. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a
zsűrinek díszvendégünk, Schatzl Natalie
segített a díjak, helyezések kiosztásában.

Délután elsősorban a gyerekeknek ked-
veztek az ingyenes programok. A családi
játszókertben – így neveztük a focipálya
melletti nagy területet – volt mászófal,
gumivár, mesesarok, a MancsRancs Állati
Show egzotikus állatai is bemutatták
tudományukat. S persze meg is lehetett
simogatni az állatokat. Az árusok sátraiban
pedig sok játék és édesség csábította a
legkisebbeket.

A rendezvénysátorban a délutáni fő
attrakció szintén a gyerekeknek szólt: a
népszerű Röppentő zenekar koncertje.
(előző oldal 4. kép) Láthattunk még karate
(2. kép) és modern tánc bemutatót, gyerek
néptáncot, valamint a kozármislenyi népi
táncosok műsorát (1. kép).

Este a Duma Színház sztárja Beliczai
Balázs humorista (3. kép) szórakoztatta a
közönséget, majd eMBé, azaz Mühl Berci
rappelt a színpadon. Végül retro disco zárta
a jól sikerült rendezvényt.       

Müller Zsuzsanna  
Fotók: Gulyás Tamás, Majorosi Márió, 

Wágner Bettina
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TALICSKAVALKÁD
Tizenkilencedik alkalommal ragadták

meg a  talicska szarvát a verseny és a ta-
licskagyűjtés résztvevői június első szom-
batján.

A délután kezdődő közösségi és ver-
senyprogram a hagyományok szerint
gyerek-, csapat- és felnőtt egyéni ver-
senyből tevődött össze és a kiváló
időjárásnak,  valamint a lelkes és tapasztalt
rendezőgárdának köszönhetően zökkenő-
mentesen zajlott. 

A talicskagyűjtés idén emelkedő ten-
denciát mutatott, hiszen 88 talicskát toltak
a gyűjtőhelyre. A résztvevőket ezúttal is
étellel, itallal és sorsjeggyel jutalmazták a
rendezők. A talicskaravánt Schatzl Natalie
indítójelére Radó Gábor vezette fel. (1.
kép) Jó volt látni a sok mosolygós papát,
mamát, nagyszülőt, kisgyereket a közösen
teljesített rövid távon. Sashalmi Zoltán
önjáró talicskával érkezett az eseményre.
(3. kép)

A versenypályát a korábbi évek  alapján
állították össze a rendezők, élükön Gulyás
Tamással, hogy minden korosztály számára
megfelelő kihívást jelentsen. Egyik legne-
hezebb szám volt a talicska trió, mellyel a
szerbiai Hetin csapata is megküzdött. (2. kép)

A gyerekversenyben három kategó-
riában Szászfai Áron, Sashalmi Péter és Nagy
Csanád Máté állhattak a  képzeletbeli dobogó
legmagasabb fokára.

A felnőtt nőknél a hetényi Schmidt
Veronika, a férfiaknál a pécsi Salamon
Szabolcs vitte el a pálmát és az első díjjal járó
Altrad-Limex talicskát.

Csapatversenyben nagyon szoros ered-
mények mellett a Dél Takarék csapata nyert
(4. kép) százados időeredménnyel előzve
Pécsváradot, és a hazaiakat.                  P. J.  

Fotók:  Gulyás Tamás, 
Majorosi Márió, Wágner Bettina



Megszoktuk már, hogy László nap
körül – idén június 30-ára esett a vasárnap
–, lovagkirályunk faragott szobra, a zász-
lókkal együtt útra kel templomunkból, s
Püspökszentlászlón az arborétum szín-
padára érkezik. Hűséges zarándokcsoport
kíséri útját énekelve, imádkozva, s még
többen várják a tíz órás szentmise hely-
színén. A rendvédelmi szervek képviselői
is hűségesen eljönnek, hogy megkoszo-
rúzzák védőszentjük szobrát.    

A búcsújárást időről-időre gazdagítja
egy-egy újabb momentum: pár éve a Szent
László Kórus is szolgál a misén, a zarán-
dokokat lovas huszárok vezetik fel, idén
pedig elkészült az új Mária-kép. A zarán-
dokmenet mindig meg szokott állni egy
imára az út menti kép előtt, mely az évek
során igencsak megkopott. Gajdócsi Lász-
ló kezdeményezésére Neukirchnerné 

Tonkó Zsuzsanna új tűzzománc képet
készített a helyére, hasonlót az eredetihez,
s természetesen grátisz. Köszönet érte. A
szép, élénk színű alkotást a menetet vezető
Asztalos Gábor áldotta meg. 

Az Antal Géza apát úr celebrálta szent-
mise végeztével egy régi szokást is
felelevenítettek idén a falusi vendégfogadó 
asszonyok: színes kaláccsal kínálták a bú-
csúsokat. 

Az ünnepi beszédet Szt. László szob-
ránál dr. Garamvári Gábor mohácsi rendőr-
kapitány mondta, kiemelve királyunk
külső-belső rendet teremtő tevékenységét,
mely ma is nagyon fontos. A koszorúzás
után a vendégeket az önkormányzat és az
újonnan alakult szociális szövetkezet hívta
meg ebédre a tájházba. A búcsújárók pedig
az egyházközség és a püspökszentlászlói
egyesület jóvoltából elfogyaszthattak egy
tányér meleg ételt az arborétumban. – mzs–       

ZENGÕ 13

BÚCSÚ PÜSPÖKSZENTLÁSZlÓn 

Püspökszentlászló küldöttsége is részt
vett július első hétvégéjén a Kárpát-me-
dencei Szentlászló Települések XXIV. Ta-
lálkozóján a nyolcszáz lelkes Zalaszent-
lászlón. 

A falu  és környéke bemutatásán és a
kulturális programokon túl ünnepi szent-
mise  és szoboravató ünnepség szerepelt a
programban. Az avatás végén valamennyi
település képviselői megkoszorúzták a
község új Szent László szobrát, melynek
költségét ezúttal is a megjelent tizennégy
Szent László nevét viselő település adta
össze. (Képünkön Schumann Zoltán és
neje koszorúz.)

Püspökszentlászló 2013-ban volt házi-
gazdája a találkozónak. Akkor – mivel itt
már állt egy szobor a lovagkirályról –
haranggal ajándékozták meg az egykor
önálló falucskát.                              – pj–

Zalaszent lász lón ta lálkoztak



A Pillangó csoportos gyerekek Bálint
Ágnes nagysikerű Mazsola és Tádé
meséjét keltették életre évzárójukon. Ma-
zsola a kismalac féltékeny kistestvérére,
így bánatában „világgá” megy, s egy egész
évig a tökházuk körül bolyong. Ez idő alatt
megismerkedik az évszakokkal a körülötte
élő állatokkal, új barátokra is talál. Nekik
hála szerencsésen hazatalál, Manócska
pedig azon nyomban beíratja az iskolába,
hogy többet ne jusson eszébe elcsavarogni
otthonról.

Szivárvány csoportos gyermekeink
izgatottan, örömmel várták az évzáró-bú-
csúzó ünnepünket. Gólyás játékokkal ba-
bácskát varázsoltunk, Palkónak keresz-
teltük, és ezt megünnepeltük. E pici
„jövevény” pillanatok alatt felcseperedett.
„Minden szava, tette kolontossággá,
bolondossággá” változott. Óvodásainkkal
a Kolontos Palkó című magyar népmesét
játszottuk el, gazdagítva azt népi gyer-
mekjátékokkal. Ünnepünket, a négy
iskolába készülő legényünk búcsúztatásá-
val zártuk.

A Katica csoport évzáró-búcsúzó
ünnepén, május 29-én a napot felhők
takarták el, aminek gyermek és felnőtt
egyaránt örült ezen a délutánon, hiszen a
„Szivárványfestőt„ vártuk a színekbe öltö-
zött tornaszobába, hogy szivárványt vará-
zsoljon az égre. A bonyodalom akkor kez-
dődött, mikor két szín a lila és a narancs-
sárga nem jelent meg a képzeletbeli
Nagyréten.  A gyermekek kitartásának és
ötletességének köszönhetően sikerült
„kikeverni” a két lustálkodó színt és fel-
varázsolni az égre. A szivárvány alatt
átbújva búcsúztak el az iskolába készülő
gyermekek a többiektől. Az ünnep végére a
nap ugyan kisütött, de az igazi szivárvány
nem ragyogott fel az égen, ami azonban
nem befolyásolta senki jókedvét ezen a
délutánon.  

A Napraforgó csoport családjai
immár 5. esztendeje Köves-tetőn ünne-
pelték a nevelési évet záró ballagók
ünnepét. Idén kedves mesemondóink:
Nagyapó és Nagyanyó bábok meséiből a
kedvenceket összemostuk egy kispatakkal,
s szerepekbe bújt, aki szeretett volna. Így
gurult a Vajaspánkó míg a róka – Hamm! –
bekapta, így bolyongott Kolontos Palkó
szamarával, míg egy banya rá átkát nem
szórta. A Királyról – ki ítélkezett Palkó
felett –, kiderült feleségére hogy lelt: 

Borsószem hercegkisasszony lett az arája. 
A mesét egy  kicsit tovább gondolva
frigyükből született három gyönyörű
leányka. Szólt a nóta, kattogott a malom-
kerék, táncba vitték a legények a lányokat,
aztán elhalkult a zene, s eljött a búcsúzás
ideje. Annabell, Szonja, Lili, Ádám és
Gergő hátára került egy zsákocska, amiből
nem hiányozhatott az úton levők hamuba
sült pogácsája.

A Napocska csoportból ebben a tan-
évben 12 nagycsoportosunk ballagott el.
Az évzárón az év és a 12 hónap jelent meg
a gyermekek által megszemélyesítve
énekkel, zenével, tánccal németül és ma-
gyarul. Mivel több kisgyermeknek is van
iskolás testvére, így a régi napocskás tesók
csalogatták iskolába őket, megmutatva,
hogy mennyi mindent tudnak majd tanulni,
milyen okos és ügyes iskolásokká tudnak
válni nagycsoportosaink.

A Táltos csoport a tájházban huszárto-
borzást tartott. Az apák és nagyapák
huszárként (csákóval a fejükön) Kossuth
nótákat énekeltek a fiatal legényeknek,
bátorításként s egyben útmutatóként is,
miként kövessék az ő példájukat. Nem
csak a játékban, hanem az életben is. Ez
így van rendjén. Követték is a példát a fiak,
unokák. Az anyák és a lányok kemencében
frissen sült étellel, itallal kínálták a gyakor-
latozásban megéhezett és megszomjazott
huszárokat. Az ifjak a lányok közül főzés
(ügyességi játékok) közben kiszemelték 
maguknak a jövendőbelijüket. Másnap 

igazi huszár zászló alatt indultak a csatába, 
amit sajnos elveszítettek. A következő
napon újult erővel, nagy összefogással
győztes csatából tértek vissza a faluba a
leányok nagy örömére, amit táncmulatság-
gal ünnepeltek meg. A táncházat Pappné
Pintér Ilona, mint nagymama vezette. Jó
hangulatban zárult a toborzás.

A gyermekhét alkalmából idén is
gazdag és sokszínű programsorozattal vár-
tuk az óvodás gyermekeket a Zengő
Óvodában. Nagyon izgalmas, színvonalas
és érdekes programokat állítottunk össze
és szerveztünk a június 3-7-ig terjedő
időszakra: A Zöld-Híd Alapítvány a fenn-
tartható fejlődés elvének terjesztésével,
környezeti neveléssel, interaktív játékok-
kal töltötte ki első napunkat.  A Csurgó
Zenekar koncertje tette vidámmá, felejt-
hetetlenné a második napot.  A RepZootic
állatkert tulajdonosa és segítő munkatársa
mutatott be állatokat, melyeket megsimo-
gathattak a gyerekek. Végül az egészség-
nap alkalmával Réthy Zsuzsa védőnő tar-
tott tájékoztatást gyermekeink számára az
egészség megőrzésről, egészséges
ételekről, balesetvédelemről. Előadás után
mindenki megkóstolhatta az egészségasz-
talon kiállított ételeket és italokat.

Bíztunk benne, hogy minden gyermek
jól érzi majd magát, mivel legfőbb célunk,
hogy a gyermekhéten a felhőtlen nevetésé
és szórakozásé legyen a főszerep!                                                                                     

Óvodapedagógusok
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Évzárók, búcsúztatók, gyermekhét az óvodában

OVIS HÍREK -  OVIS HÍREKOVIS HÍREK -  OVIS HÍREK

A Csurgó Zenekar izgalmas-mozgalmas koncertet adott   az udvaron
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Zenészeink sikerei

Május 8-án rendezték meg Kapos-
váron az V. Dél-Dunántúli Regionális
Gyermán István Vonós Versenyt, ahová öt
megyéből érkeztek hegedűs és csellista
növendékek. Iskolánkból két tanuló vett
részt a versenyen. Reinhardt Júlia 6. a
osztályos tanuló a hegedűsök 2. korcso-
portjának versenyén 1. díjat kapott.
Felkészítő tanára dr. Mericsné Rábai
Katalin, zongorakísérője Bosnyák Málna
tanárnő. A szintén 6. a osztályos Merics
Orsolya, aki csellózni a pécsi Szent Mór
Iskolaközpontban tanul, a csellisták 2.
korcsoportjának versenyén kapott 1. díjat,
és a legjobb szabadon választott mű
előadásáért a zsűri különdíjjal is jutalmaz-
ta. Felkészítő tanára Csányiné Imre
Zsuzsanna, zongorakísérője Timkó János
Pál.

***
Schwarcz Áron tenorkürtös növendék

a dombóvári Apró fúvósok Találkozóján
ezüst minősítést ért el. Felkészítő
zenetanára Keserű Árpád.

A fénykép a vonós verseny után
készült, ahol Julcsi és Orsi a zsűri egyik
tagjával, a szintén hegedűművész Gyer-
mán Júliával, Gyermán István hegedűmű-
vész lányával látható.

Tíz éves a vonós oktatás alapfokú művészeti iskolánkban,  A jubileum alkalmából
május 16-án  dr. Mericsné Rábai Katalin vezetésével nagysikerű koncertet adtak a
mai és egykori növendékek, szülők és tanárok az aulában.

Többek között erről szóltak a képek, melyeket június 6-án, a Hosszúhetényi
Alapfokú Művészeti Iskola kiállításmegnyitóján láthatott a nagyszámú közönség, a
Kultúrház nagytermében. A tárlaton Grosch Szilárd és Krajnik Szabolcs tanítványainak
mintegy 100 munkáját csodálhatták meg a látogatók. Az alkotások egy része a „sok-
féleséggel” foglalkozott, mely világunk egészére jellemző. Megjelentek itt egyebek közt
ember-, állat-, ház- és színvariációk. Másik része a tárgy és környezete, illetve formák,
színek között létrejövő kölcsönhatásokat vizsgálta. Mindkét témakör alkalmas arra,
hogy a tanulók figyelmét tágabb összefüggésekre is ráirányítsa, így ismét kiderült, hogy
a helyi művészetoktatásnak a szakmai nyelv elsajátításán túl a szemléletformálás is
célja.   

A megnyitón immár hagyományosan a zeneiskolás növendékek is szerepeltek
tanáraikkal, Ádám Krisztinával és Baróti Tamással, nagy sikert aratva a témákhoz kap-
csolódó, rendhagyó zenei ötleteikkel.                                G. Sz. Fotó: Gulyás Tamás     

Téma és  variáció

A könyvtár 
nyári nyitvatartása:

Június 17-től július12-ig és
augusztus 5-től 30-ig,

hétköznapokon 
14-18 óra között lesz nyitva.
Július 15- től augusztus 3-ig

zárva.



Érdemes könyveket olvasni!
A tanév elején olvasási versenyt hir-

dettünk a felső tagozatos gyerekeknek
„Olvass velünk!” címmel. Általunk
ajánlott könyveket kellett elolvasniuk év
végéig, a olvasmányaikról beszámolni a
könyvtárban. Akik mind a kilenc
könyvet elolvasták budapesti jutalom-
kiránduláson vehettek részt.

Tizenhat kis „könyvmolyt” tudtunk
elvinni Budapestre június 13-án. A
lelkes kis olvasókkal meglátogattuk a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárát, a belvárosban
található egykori Wenckheim-palota
épületében. A gyönyörű, egyedi hangu-
latú környezet különleges légkört teremt
az olvasni vágyóknak. Kedves vezetőnk
még a tömör raktárt is megmutatta a
gyerekeknek. Nagyon élveztük a láto-
gatást.

A következő helyszín a Nemzeti
Múzeum volt. Itt egy rejtvényfüzet
vezetett végig minket az állandó kiál-
lítás termein. Mintha mi is kutatók
lennénk, kerestük a válaszokat a feltett
kérdésekre. A kirándulás utolsó állo-
mása a budai vár volt. A Halászbástya
felől, egy lépcsősoron jutottunk be a
várba, ahol megcsodáltuk a csodás
panorámát (készült sok fotó is), a
Mátyás templomot, a szép épületeket. 

Fáradtan, de tele élménnyel érkeztünk
haza.

A csoportot Barbalics Beáta, Folk-
mann Judit és Wágner Mónika kísérte. A
verseny szervezésében Tuba Lajosné és
Vérné dr. Zabundia Rózsa pedagógusok
segítették még. A kirándulást a Hosszú-
hetényi Önkormányzat finanszírozta.                     

Wágner Mónika

Idén is szép eredményekkel szerepelt iskolánk színjátszó köre május 4-én a XVII.
Lánycsóki Regionális Gyermekszínjátszó Találkozón. A zsűri értékelése alapján a
Zengő-Bongó Színjátszó Kör „Ugye elengedsz?" című  előadása arany minősítést
érdemelt, illetve különdíjat kapott a kamaszvilág tökéletes megformálásáért. Kiváló
színészi játékáért Pál Marótot oklevéllel díjazta a zsűri. Barbalics Beáta csoportvezető
– aki a gyerekek ötletei alapján írta és vitte színre a családok életét a kamaszok
szemszögéből bemutató darabot – a kiváló rendezésért vehetett át különdíjat.

A csapat tagjai a 7. a osztály tanulói: Bogáthy Alex, Fehér Rebeka, Kiss Dániel,
Lieber Damján, Müller Luca, Nyisztor Zselyke, Pál Marót, Paul Sven, Puxler Flóra,
Sásdi Benjámin, Takács Judit, Winkler Dóra és Závoczky Eszter.                                
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Tanulmányi 
versenyeredmények

A Madarak és fák napja országos
versenyre május 10-én került sor, ahol
Jánosi Emőke, Bodó Bendegúz és Molnár
Ádám alkotta csapatunk a 7. helyezést érte
el. A tanulókat Bodó János készítette fel a
versenyre. 

***
A Curie kémia verseny országos for-

dulóján Bodó Bendegúz 8. és Jánosi
Emőke 13. helyen végeztek. Felkészítő
tanár: Tuba Lajosné

***
Az országos Medve matek verseny

területi fordulóján az induló 168 csapatból
26. helyen végzett a Merics Orsolya, Her-
vai Hanna, Bodó Csenge alkotta 6. osztá-
lyos csapat, míg 56. helyet ért el az Ágotai
Petra, Békási Dóra, Reinhardt Júlia trió.
A 7. évfolyamosok 77 csapatából 12.
helyen végzett Barabás Benedek, Nyisztor
Zselyke és Vicze Áron csapata. 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Ugye elengedsz?

Május 11-én, szombaton ismét egy új
programmal jelentkezett az általános
iskola nevelőtestülete. Ezen a napon,
gyerekek, szülők, pedagógusok sportoltak,
kulturális bemutatón vettek részt, majd
közös ebéddel zárták a családi napot.
Streetball, petanque és labdarúgás sportá-
gakban mérték össze tudásukat a csapatok,
melyek a szülőkből és gyerekekből álltak.

Bár lett győztese a csapatversenyek-
nek, mégis mindenki úgy érezhette, hogy a
legfontosabb az volt, hogy jól érezték

magukat a mérkőzések közben. A kul-
turális seregszemle, a Ki mit tud? sok
érdeklődőt vonzott, akárcsak az udvaron
megtartott néptánc bemutató és táncház. 

A szereplők színdarabbal, zenével,
modern tánccal és még sok színes műsor-
számmal szórakoztatták a közönséget. 

Jövőre, új iskolánk fennállásának 40.
évfordulóján ismét várjuk a családokat,
még színesebb, még magával ragadóbb
programokkal! 

Bereczki Lajos

Az újdonságok éve — családi nap
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Harmincöten ballagtak

Két végzős osztályban 35 tanuló búcsú-
zott iskolánktól. 8.a: Bálint Zsigmond Móric,
Bánkuti István, Baranyai Levente Barnabás,
Bartalovics Barbara, Bartalovics Bianka,
Bartalovics Martin, Bartalovics Zsófia,
Bergauer Dorina, Bodó Bendegúz, Frank
Hanna Lili, Gruber Máté, Hermesz Márkó
Attila, Jánosi Emőke, Kaáli Nagy Villő
Janka, Karikás Mirtill Jázmin, Kozmáry
Kamilla, Lakatos Zoltán Ruben, Molnár

Ádám, Péter Anikó, Piffkó Julianna, Siker
Mihály Róbert, Stolcz Norbert Bulcsú, Vass
Kristóf, Zsalakovits Dominik. Osztályfőnök:
Szelle Erzsébet. 

8.b: Deli Péter, Friedrich Ákos, Friedrich
Gergely, Gábor László Patrik, Köves Ádám,
Leopold Veronika Aranka, Pál Adrián, Pál
Dorina, Reisz Véda Anna, Szabó Rómeó,
Szép András. Osztályfőnök: Varga Krisztina 

A tanévzáró és ballagási ünnepségen Grosch
Szilárd megbízott igazgató hagyományosan
díjakat, jutalmakat adott át tanulói teljesít-
ményekért, több éven át tartó szülői támo-
gatásért. Az iskola legmagasabb elismerése az
Ifjúsági Nívódíj. Nyolc éven át elért tanulmányi
eredményével és közösségi tevékenységével,
idén öt tanuló érdemelte ki ezt a rangos elis-
merést.

Jánosi Emőke példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, kiemelkedő zenei teljesítményé-
ért, tanulmányi versenyeken való sikeres szerep-
lésekért,

Kaáli Nagy Villő példamutató magatar-
tásáért, szorgalmáért, kiemelkedő zenei- és
sportteljesítményéért,

Kozmáry Kamilla példamutató magatar-
tásáért, szorgalmáért, kiemelkedő közösségi
munkájáért, a tanulmányi versenyeken való si-
keres szereplésekért,

Molnár Ádám példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, kiemelkedő zenei- és sportteljesít-
ményéért.

Piffkó Julianna példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, kiemelkedő zenei teljesítményé-
ért, tanulmányi versenyeken való sikeres szerep-
lésekért vehette át a kitüntetést.

Nevelőtestületi dicséretben részesült Barta-
lovics Zsófia példamutató magatartásáért,
kiemelkedő  közösségi tevékenységéért  és Bodó
Bendegúz jó tanulmányi eredményéért,  a tanul-
mányi versenyeken való sikeres szerepléseiért. 

Oklevelet kapott Bergauer Dorina példa-
mutató magatartásáért, szorgalmáért, kiemel-
kedő közösségi munkájáért, Karikás Mirtill
Jázmin példamutató magatartásáért, kiemelkedő
szorgalmáért, valamint Szép András példamu-
tató szorgalmáért.

A végzősök szüleinek Grosch Szilárd
megköszönte a több éven át tartó együtt-
működést, közülük nyolc szülőnek  –  Bar-
talovicsné Gáspár Verának, Bodó Jánosnak, 
Folkmann Juditnak, Friedrichné Selmeczi Szil-
viának, Gruberné Kovács Gabriellának, Kovács
Gabriellának, Molnárné Fuchs Erikának,
Reiszné Fuchs Anikónak – egy szál virággal
külön is megköszönte munkáját. 

Az ünnepség keretében Bozsik emlékérmet
kapott az elmúlt év utánpótlás labdarúgásban
nyújtott teljesítményéért Nagy Norbert és Stercz
Martin. 

Nyolcvan tanuló részesült könyvjutalomban
tanulmányi, közösségi, művészeti és sport-
tevékenységéért.

Elismerések kiemelkedő munkáért

Kaáli Nagy Villő

Jánosi Emőke

Kozmáry Kamilla

Molnár Ádám

Piffkó Julianna
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Anyakönyv
Születtek:

Späth Zsófi május 22.
Oláh Sebestyén június 4.
Kun Zselyke június 11.
Zórity Dorka június 12.
Galácz Jázmin július 2.

Házasságot kötöttek:

Zórity Norbert és Bozóki Tímea május 4.
Amrein Péter és Ács Dorina Dalma május 18.
Zugfil Richárd és Szabó Krisztina június 29.

Elhunytak:

Dr. Riegler Péter (1940) február 18.
Horváth József Antal (1956) április 18.
Horváth Julianna (1951) április 24.
Ginder Ferencné sz. Szilárd Márta Ágnes (1942) május 6.
Pörös János (1938) május 17.
Sós Józsefné sz. Varga Rozália Ibolya (1941) május 18.
Koller Zoltán Dánielné sz. Riebes Ilona (1929) június 9.
Langer Béláné sz. Horváth Gizella (1947) június 13.

Idõsek köszöntése

Április közepe óta  Lázár Józsefet, Bokros Bélánét, Végh
Györgyöt, Lovas Sándornét 80., Kovács Ferencet, Szívós
Imrét, Györkő Mihálynét, Gallovich Bélát, Sorosics Istvánnét,
Lankovics Gyulánét 85., Strung Henriknét 90. valamint Sza-
nati Istvánnét 96. születésnapja alkalmából köszöntötte
községünk vezetése. Jó egészséget kívánunk nekik!  

Július 14.

Autós élménynap és ügyességi verseny

Augusztus 9-10.

XII. Üveges hétvége a Kelet-Mecsekben
Augusztus 9. péntek

18.00 Smetana Ágnes üvegművész kiállításának 

megnyitója a hosszúhetényi Kultúrházban
Megnyitja Závoczky Szabolcs 

a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója 

20.00 óra  Esti üvegfúvás bemutató Kisújbányán

Augusztus 10. szombat
9.30 Jegenyés János emléktúra indul Hetényből

Kisújbányára a Hosszú-Kávétól

10-18-ig Üvegfúvás és kovácsolás bemutató, 
üvegvásár, a hosszúhetényi Kultúrmisszió Szociális

Szövetkezet kézműves bemutatója és vására,
játszóerdő Kisújbányán

A Nyár párlata címmel képzőművészeti kiállítás 
Óbányán az Illatos házban 

13.30 Szentmise az üvegesekért a kisújbányai Szent
Márton templomban. Az új színes üvegablak megáldása

14.30 Az új állandó üveghuta felavatása
Díszvendég Sólyom László volt köztársasági elnök

15.00 A Die Bayer Kraines zenekar és a

Hosszúhetényi Népi Együttes műsora

16.00 Pusztabánya az utolsó mecseki üveghuta
története c. film vetítése és Gallina Zsolt régész előadása

a régészeti feltárásról a faluházban

17.00 Smetana Ágnes, Hegyvári Bernadett és James
Carcass üvegművészek üvegfúvás bemutatója

Augusztus 11. 

Lovas ügyességi találkozó

Augusztus 17. 10 órától

Enduro kerékpárverseny

Augusztus  20. 11 óra

Kenyérszentelés  és  ünnepi szentmise

Augusztus 20. 

Országúti kerékpáros körverseny

Augusztus 25.

Népviselet Napja
Szentmise, népviseletes babakiállítás és réteskóstoló

Szeptember 1. 18 óra
Megemlékezés a bányász emlékműnél

Május 8-án megtörtént a támfal és a templom külső
felújításának műszaki átadása. Ezzel a rekonstrukció első sza-
kasza lényegében lezárult. Nagy reményekkel állunk neki a
következő szakasz tervezésének.

Május 26-án templomunkban idén hét fiatal járulhatott első-
áldozáshoz: Dallos László, Schwarz Áron,  Juhász Dorina,
Schváb Fanni, Konics István, Bodó Szederke, Fehér Benedek.

Július első hetében napközis hittantábort szerveztünk a
Plébánián. A gyerekek minden nap 9-17 óráig vehettek részt a
foglalkozásokon.                                                Asztalos Gábor

Egyház i h í rek
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TÁNC-SZÓK
Megjelent a Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület

Múltmentő c. kiadványának legújabb száma. Egyesületünk
tagjai igyekeztek minden házhoz eljuttatni, aki nem kapott
még, kérjük jelezze, vagy  a könyvtárban átveheti.

Május 11-én gyerekcsoportunk Lázárné Szabó Emese
vezetésével az iskola családi napján mutatkozott be.
E nap délutánján egyesületünk két tagja, Kruzsely Cecília és
Lázár Péter esküvőjén vettünk részt, este az ifjú párt és a
násznépet megörvendeztettük egy kis lakodalmi táncolással.

Május 18-án a Határtalanul program keretében Heténybe
látogató erdélyi középiskolásoknak és pécsi vendéglátó diákja-
iknak rendeztünk táncházat az iskolában.

Gyerekcsoportunk május 18-án  Kárászon vendégszerepelt
az ottani Pálinkafesztivál  kulturális műsorában, június 1-jén
hazai pályán a Főzőolimpián adott hangulatos műsort.

A Somkerék zenekar együttesünk kísérőzenekara. Hagyo-
mányosan felléptek a Folktalicska műsorában május 30-án.
Programjuk előtt bemutatkozott a fúvós növendékekből
összeállított “Pótkerék” együttes is, akik szintén nagy sikert
arattak a nézők körében.

Június 1-jén a Talicskaolimpián is bemutatkozott gyerek-
csoportunk.

Június 7-én meghívást kaptunk a Déli Kapu Folklórszövet-
ség és a Kozármislenyi Józsa Gergely Néptáncegyüttes közös
nemzetközi folklórfesztiváljára. A kozármislenyi helyszínen
albán, szlovén és szlovák csoportok társaságában léptünk fel.

A Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiváljának
keretében, egy éjszakára szállásadói voltunk a Beregszászi
Rezeda Tánccsoportnak. 

Június 8-án az egregyi táncosok meghívására részt vettünk
a 8. Magyaregregyi Lakodalmas Fesztivál programjában,
gyerekcsoportunk a Szauer-ház udvarán rendezett német
juniális műsorát színesítette.

Június 22-én táncostársunk Lajos Liliána esküvőjén
képviseltettük magunkat, június 29-én Zugfil Richárd táncos-
zenész tagtársunk házasságkötési szertartásán táncoltunk.

Július 6-án Nagypall község falunapján, a Pogácsafesz-
tiválon lépett fel tánccsoportunk.

– Pusztabánya az utolsó mecseki üveghuta története címmel
15 perces kisfilm készült a Pusztabányán végzett ásatásról. A film
ősbemutatóját május 16-án este, a pécsi Apolló moziban tartották.
A bemutatót Derksen Gyöngyi szervezte, s a film létrejötte is neki
köszönhető. 

Képünk  június 4-én a Trianoni megemlékezésen készült.
A polgármester köszöntőjét követően Takács Judit, Paul Sven
és Pál Marót 7. osztályos tanulók mondtak verset, majd a
Kruzsely lányok gitárral kísért éneke következett. Cecília,
Gina és Pálma a Kormorán együttes  Az isten ujja megérintett
c. dalát adták elő. Nyisztor Miklós hosszúhetényi pedagógus
ünnepi beszédét követően a Daloskör dalcsokra, majd ko-
szorúzás zárta az ünnepséget.                              Fotó: G. T.  

Mindhárom korosztályban a hetényi lányok képviselték a
komlói körzetet, és nem is sikertelenül, a Diákolimpia megyei
döntőjén, Pécsett. Kaáli Nagy Villő ötpróbában (100 m-es sík-
futás, 800 m-es síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés)
egyéni összetett bajnok lett. Második helyen végzett a IV. kor-
csoportos lány ötpróba csapat, (Kaáli Nagy Villő, Szabó Vivien,
Forgács Gabriella, Nagy Zsófia, Csóka Eszter, Závoczky Eszter)
harmadikak lettek a II. korcsoportos hárompróbázók, (Ágotai
Gréta, Bodó Szederke Ágnes, Füsz Dalma, Hajdú Tekla, Horváth
Panka, Varga Zsófia ) ötödik helyen zárta a megyei döntőt a III.
korcsoportos négypróba csapat (Ágotai Petra, Gruber Dalma,
Deák Emma, Bocz Léda, Müller Luca, Keszler Vivien)  

Kaáli Nagy Villőt összetett első helye feljogosította a Székes-
fehérváron megrendezett országos döntőn való rajthoz állásra,
ahol a 131  induló közül a 27. helyen végzett.                   Cs. G.

AT L É T I KA

LOVA S   S P ORT
A hosszúhetényi Zengő Lovas Egyesület 13. alkalommal ren-

dezte meg hagyományos pünkösdi lovas versenyét. A környék
községeiben élő lótartó és lovagolni szerető felnőttek és gyerekek
szép számmal jelentek meg ezen a  napos reggelen. 
Többféle versenyszámban indultak a versenyzők. Ifjusági és
felnőtt nyerges, fogathajtás és vadászvágta szerepelt a program-
ban. A vadászvágta számban idén sok 18 év alatti lovas indult
Eredmények :

Ifjúsági  1. Katona Ildikó (Boróka) 2. Antal Amanda (Sissy)
3. Krizmanics Holda (Diamant nevű lovakkal)

Felnőtt: 1. Bizse Gábor (Felhő) 2. Koncsag Both András
(Dínár) 3. Lakatos Gábor (Delinke)
Fogathajtás: 1. Balázs László 2. Fischer Gábor 3. Szabó György
és 4. Hering László lett.                                                    B. J.

JAM & SPLASH – június 29-én ötödik alkalommal ren-
deztük meg a mozi udvarán zenész – zenebarát talál-
kozónkat. Köszönet a fellépő zenészeknek, segítőinknek és
támogatóinknak (Nemes János Művelődési Központ, Rezonan-
cia Alapítvány és Joyful Nois Session Band ).

Következő augusztus 24-ei rendezvényünkre mindenkit
szeretettel várunk!    Bodor Gábor



Sokadik kiemelkedő sportsikerüket érték el ebben a tanévben
az általános iskolás kézilabdázók. 

A fiú III. korcsoportos csapat Simontornyán képviselte
Baranya megyét a Diákolimpia nyolc csapatos országos
döntőjébe jutásért lejátszott mérkőzéseken. A mieink először a
Tolna megyei győztest, a Tamási Würtz Ádám Ált. Iskola csapatát
verték szorosnak induló mérkőzésen, végül nagy különbséggel
25-16-ra. A döntőben a Fejér megyei bajnok, Mezőszilasi Németh
László Ált. Iskola már nehéz diónak bizonyult a fiúknak, 29-19-
es vereséget szenvedtek, így az ezüstérem került a hetényi srácok
nyakába. A szilasiak jutottak az ország nyolc legjobb csapata
közé, ahol a második helyen végeztek.

A IV korcsoportos lányok Nagykanizsán képviselték megyei
bajnokként Baranya megyét. Első mérkőzésükön a szombathelyi
Zrínyi Ilona Általános Iskola csapatát győzték le nagy különb-
séggel 27-14-re, majd a döntőben a siófoki Vak Bottyán János
Általános Iskolával csaptak össze. A mieink a mérkőzés három-
negyed részéig méltó ellenfelei tudtak lenni riválisuknak. Az utol-
só tíz perceben viszont teljesen elkészültek erejükkel, és végül
25-15-ös vereséget szenvedtek, így meg kellett elégedniük az
ezüstéremmel. A mienket legyőző Siófok az országos döntőn har-
madik helyen végzett. 

***
A dobogó harmadik fokára állhattak fel a lányok a kézilabda

női felnőtt megyei bajnokság 2018-19-es idényében, a bajnoktól
Siklóstól négy, a második Szentlőrinctől egy ponttal lemaradva,
kilenc ponttal megelőzve Pécsvárad csapatát. Ezzel nem szakadt
meg a 14 éves dobogós sorozat, teljesült az idény elején kitűzött
minimális cél. (Egyébként a 2004-2005-ös bajnokságban történt
utoljára, mikor a lányok a 3. helynél rosszabb eredménnyel
végeztek.) 

Az idény folyamán 20 játékos lépett pályára. Az alapszakaszi

góllövőlistán 3. helyen, – az elsőtől 2 góllal lemaradva – találjuk
Takács Lillát, a rájátszás gólszerzői között pedig első helyen
nővérét, Takács Tímeát.

A fiúk sajnos az utóbbi évek legszomorúbb eredményével
fejezték be a küzdelmeket. Az utolsó helyen végzett erősen
megtizedelődött csapatunk. Az év folyamán tizenhatan léptek
pályára, sajnálatos módon a rájátszásra az aktív játékosok száma
tizenkettőre csökkent. A szerény csapateredmény ellenére volt az
alapszakaszban illetve a rájátszásban is hetényi a góllövőlista
dobogóján. Az alapszakaszban Bien Péter 3. helyen, míg a ráját-
szásban Híz Szabolcs a 2. helyen végzett. 

***
Pünkösdkor, egy 1994-ben induló, éppen 25 éves, ma is élő

kapcsolat újabb állomása volt a németországi Königshofenből
érkező kézilabda csapatok vendéglátása, részvételükkel megren-
dezett nemzetközi torna lebonyolítása. Vendégeink három napot
töltöttek nálunk, programjukban szerepelt pécsi városnézés,
vásárlátogatás, vegyes csapatokkal vívott villanyfényes
mérkőzések az iskola szabadtéri pályáján és a Pécsváradon
megrendezett torna. Mind a férfiaknál mind pedig a hölgyeknél
három csapat küzdött a minél jobb helyezésekért a pécsváradi
sportcsarnokban. Férfiak: 1. Königshofen, 2. PVSE ifi, 3.
Hosszúhetényi SE. A lányoknál 1. Hosszúhetényi SE (U15-ös
csapata), 2 Pécs Radnóti Szakközépiskola, 3. Königshofen. 

A jó hangulatban eltöltött napok jó alapot adnak arra, hogy
csapataink a jövő évben hasontó szíves vendéglátást élvezve láto-
gassanak el a német kisvárosba. 

Köszönet minden támogatónak, segítőnek, aki szerepet vállalt
a vendégek kiszolgálásában, vendéglátásában, ezzel hozzájárulva
ahhoz, hogy településünk jó hírnevét vigyék a határainkon túlra,
a fiatal sportolók.  Cs. G.
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Helyi kéthavi lap

Felelõs szerkesztõ:
Dr. Müller Zsuzsanna

mullerzsuzsa@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.

Tel/fax: 72/490-827
Kiadó:

Hosszúhetény Község
Önkormányzata

Nyomdai munkák:
Molnár Nyomda, Pécs

KÉZILABDA KÉZILABDA

Szeniortánc 
nyáron is!
szerdánként 
du. fél 6-kor
az iskolában
(Tel.: 30/597-8506)

500 Ft/óra. 

ASZTALITENISZ
Kedden  és

csütörtökön 19-21-ig

70/523 3494
Papp László

Gervera Virág-Ajándék bolt
Egyedi, kézzel készült ajándék tárgyak

– zsinórozott üvegek, poharak egyedi képpel, felirattal 
születésnapra, esküvőre, jeles alkalmakra

– esküvőre, házassági évfordulóra díszített poharak, üvegek
– élő és selyemvirágok, – menyasszonyi csokrok, 

– esküvők teljes körű virág díszítése
– koszorúk, sírcsokrok

Bartalovicsné Gáspár Vera
Hosszúhetény, Iskola u 55.(temetőnél)

tel:20/770-8040,  www.gervera.hu
www.facebook.com/gerveravirag/
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