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Kellemesebb Húsvétot!
Az elmúlt év tavaszán az ismeretlen
és láthatatlan veszedelemtől tartva
elmaradtak a március 15-ei ünnepségek,
s otthon töltöttük a húsvétot, majd a
pünkösdi ünnepeket is. Nyárra kicsit felszabadulva nem hittük volna, hogy a
következő tavaszon még mindig tombol a
járvány. A 48-as forradalomra ismét
csupán a csendben elhelyezett koszorúk
emlékeznek, s a húsvétot is bezárkózva, a
templomban jó távol ülve egymástól kell
töltenünk.
Bizonyára lesznek még boldogabb
szabadabb, ünnepeink! Ebben bízva,
újságunk – csakúgy, mint karácsonykor –
az általános iskolás gyerekek képeslapjaival kíván kellemes húsvéti ünnepeket
és sok türelmet a következő időszakhoz!
(folytatás a 5-dik oldalon.)
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Tisztelt Hosszúhetényiek!

Most az élet szinte minden területe a járványról, járványkezelésről szól és ez nagyban meghatározza mindennapjainkat,
lehetőségeinket. Sajnos önkormányzatunk is ilyen körülmények
között kezdte meg a munkát 2021-ben. A sok bizonytalanság ellenére, tervekkel és bizakodással fogtunk neki az idei munkának is.
A költségvetés táblázatban mellékelt számait kiegészítve szeretném összefoglalni terveinket és az első negyedévi munkánkat.

Költségvetés
A legfontosabb döntés kétségtelenül a település költségvetése. Bizonyára közismert, hogy a járványhelyzetre tekintettel az
önkormányzatok rendkívüli jogrend szerint működnek, azaz a
polgármester a teljeskörű döntéshozó, és a felelősség is őt terheli. Ez, ill. az a tény, hogy az önkormányzatok részeseivé váltak a
járvány okozta terhek viselésének, mind a tavalyi, mind pedig az
idei évi lehetősegeinket nagy mértékben befolyásolták.
Mit is jelent ez? A bevétel elvonásokon túl és a várható bevételek csökkenése mellett, kellett megszabni lehetőségeinket, hogy a
település üzemeltetése folyamatos és fennakadásmentes legyen.
Ebben a helyzetben sajnos nem lehet nagy álmokat szőni, koncentrálni kell a meglévő feladatok lehető legszélesebb körben
történő elvégzésére, intézményeink fenntartására, szolgáltatásaink színvonalas biztosítására. Ilyen körülmények között fogadtuk el a település költségvetését. A súlyadó elvonása és az
iparűzési adó 1% -ra való csökkentése – még a kompenzációval
is – több tízmillió forintos adóbevétel kiesést eredményez. De
nyilván tudjuk a , és próbáljuk a felmerülő feladatokat megoldani.
(A normatív támogatás és a költségvetés számait a mellékelt két
táblázat foglalja össze.)

Pályázatok
A pályázatok a település kitörési pontjai. Mint mindig, most
is figyeljük a lehetőségeket, hisz számtalan terv, ötlet van, amely
megvalósításra vár. Milyen pályázatok is kerültek beadásra:

1. A “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázatot még az év
végén nyújtottuk be egy valódi helyi termékek értékesítésére
szolgáló piac, közösségi tér kialakítására. Idén megtörtént a
helyszíni szemle is. A pályázaton belül az önkormányzat eszközbeszerzést (hűtőház), piac kialakítását és egy db food truck (ételkocsi) beszerzését tervezi megvalósítani. Az önkormányzat a piac
üzemeltetésével Kelet-Mecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális Szövetkezetet bízta meg, és a megvalósítás helyszínéül a Fő u.
143-as épületünk hátsó részét jelölte ki.

2. Benyújtottuk az “Egyedi szennyvízkezelés KisújbányaPüspökszentlászló és Hársas telepen” című pályázatunkat,
mely a nevezett településrészek szennyvíz-kezelésére hivatott
korszerű, környezetvédelmi szempontoknak megfelelő egyedi
megoldást nyújtani. A pályázatban minden részt venni szándékozó 90%-os támogatási intenzitással juthat hozzá szennyvízkezelési berendezéshez.

ZENGŐ

Normatív állami támogatások 2021.

A helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támog.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladadatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása

Egyéb kötelező önkormányzati feladat.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Kiegészítő támogatás

Összesen:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagóusok elismert létszáma

Óvodapedagógusok
nevelő
munkáját
közvetlenül segítők száma 8 hónapra
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
Nemzetiségi pótlék

Összesen:

A települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

51 191 250
7 771 680
14 464 000
2 278 173
16 457 273
9 317 700
522 750
29 735 106

131 737 932

54 448 800
26 271 000
12 369 800
1 296 000
3 246 400

97 632 000

Gyermekétkeztetés bértámogatása

21 835 440

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

32 121 538

Rászoruló gyermekek intézményen
szünidei étkezésének támogatása

kívüli

1 234 620

A települési önkormányzatok szocuális feladatainak egyéb támogatása

34 158 000

Összesen:

93 828 598

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
támogatása

Nyilvánios könyvtári , közművelődési és múzeu-

4 479 000

7 488 670

3. A Hegyelő utcai sikeres pályázatunk után csapadékvíz- mi feladatok támogatása
rendezési pályázatot nyújtottunk be a Csókakő utca és a
Összesen:
7 488 670
Zrínyi utca déli részének csapadékvíz kezelésére, valamint a
patak kritikus pontjainak mederfal építésére. Az elkészült víz330 687 200
kárelhárítási tervünk is indokoltá teszi a problémák kezelését. Állami normatíva összesen:
Ebben a pályázatban, amennyiben nyer, közel 70 millió forintot
tudunk költeni a területek csapadékvíz okozta károk enyhítésére. vezető útszakasz felújítására, buszforduló kialakítására. A
belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunkat a buszok általi
4. Benyújtottuk pályázatunkat a Vásártér melletti kisbolthoz fokozott megterheléssel tudtunk indokolni.
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BEVÉTELEK

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

Mindöszesen:

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat

356 579 200
76 300 000
20 318 000

31 820 529

34 213

Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat

Hosszúhetényi
Polgármesteri
Hivatal

8 988 791

8 470 240

Felújítások

28 769 000

Finanszírozás kiadásai

27 027 488

7 700 000

54 058 500
5 000 000

1 270 000

38 678 316

1 516 500

2 137 415

40 815 731

Zengő Óvoda
Kindergarten
Zengő

118 572 040

18 883 245
62 621 400

189 595

1 706 095

Nemes János
Művelődési
Központ

16 533 520
2 611 155

2 790 260

76 300 000
61 513 816

-

175 000

34 181 752

537 311 026

Kiadások
összesen

240 519 220
38 953 431

140 226 887
7 700 000

50 410 000

935 000

2 205 000

28 769 000

1 500 000

246 835 666

356 579 200

1 880 000

1 035 213

50 410 000

Mindösszesen

1 001 000

493 753 987

51 355 160

Bevételek
összesen

6 681 258

175 000

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Nemes János
Művelődési
Központ

1 880 000

69 815 227

Beruházások

Zengő Óvoda
Kindergarten
Zengő

6 681 258

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Hosszúhetényi
Polgármesteri
Hivatal

1 500 000

67 528 740

5. Kerékpársport fejlesztése címen már a tavalyi évben
nyertünk, ennek kapcsán egy pump-track pálya a Hármashegy
utcai ingatlanunkon ill. egy enduró pálya kiépítése történt meg
Köves-tetőn. A pályák további fejlesztésére adtunk be idén is egy
pályázatot az év elején, ami időközben elfogadásra került. Így
településünk felkerült a hegyi kerékpárosok által látogatott
települések közé. Fontos eredmény, hogy a Mecsek Erdő Zrt-vel
történő folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően idén októberben Hosszúhetény ad helyszínt egy hegyi kerékpár enduró országos bajnoki futamnak.

201 011 685

21 934 935

27 027 488

537 311 026

6. Aláírtuk a kivitelézési szerződést a Verseny volt tekepálya
területén megépítendő sportpark kialakítására. Itt hamarosan
megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A köznyelvben
„felnőtt játszótér„ néven ismert közösségi térre kültéri fitnesz
eszközök kerülnek majd.

7. Továbbra is várjuk a támogatási szerződés jóváhagyását a
Fő u. 143-as épületünk felújítására (Kultúrházzal szemben).
Ez egy nyertes energetikai pályázatunk az épület felújítására, a
körzeti megbízotti iroda és a polgárőrség irodái számára.
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Előkészületek, tervek
Fontos és jogos elvárás, hogy tudjuk
mit szeretnénk, és ehhez rendelkezzünk
tervekkel. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk is előre gondolkodni. Ennek
keretében várjuk a pályázatokat az alábbi
fejlesztésekre:

1. Elkészültek a tervek a Temető előtti
területen egy parkolóló kialakítására. A
Magyar Falu Program keretében kívánjuk
megvalósítani.

2. Folytatódik a járda felújítási programunk is. A következő kiírás során benyújtjuk a Mázsaháztól folytatva a Széchenyi
utca teljes járda felújítását, melynek tervei
szintén elkészültek.

3. Jelenleg tervezés alatt áll a Petőfi
utca újra aszfaltozása és vízelvezetése.

4. A külterületi utakra kiírandó pályázatra készülnek a tervek a Bencze József utca folytatására és a Herczegi-dülő
felújítására, vízelvezetésének megoldására. Ez ugyanaz a pályázat, amin keresztül a Vásárutat újítottuk fel.

5. A szennyvíztelep felújítása megtörtént, de a viziközműveink fejlesztése
továbbra is feladat. A DRV-vel történt egyeztetések során megrendeltük az alábbi terveket:
– a volt Fatelep, jelenleg vállalkozásoknak helyt adó terület vízellátásának tervezése,
– a Hegyelő utca végén lévő belterületi
telkek vízellátásának tervezése,
– a benzinkút-Tavasz utca összekötő
vezeték megtervezése, ill. a déli összekötő
vezeték kiépítésének engedélyeztetése,
–az elkerülő út fővezeték - Ormándi utca
vezeték összekapcsolásának kivitelezése.
Ez azért fontos, hogy egy esetleges
fővezetéki csőtörés esetén ne kelljen az
egész falut lezárni a javítások idejére.
– a Tót út I. első szakasz vízhálózatra
történő csatlakozásának előkészítése
lakossági kezdeményezésre
– Püspökszentlászló vízhálózatra történő
csatlakozásának előkészítése

6. Szintén lakossági kezdeményezésre
az Önkormányzat támogatja a Bakonya
–dülő áramellátásanak fővezeték kiépítését.
Folyamatban lévő ügyek, beruházások

Kultúrház: Az épület felújítása egyik
fő eleme fejlesztési elképzeléseinknek, a
teljes felújítás még várat magára, de apró
lépésenként azért haladunk. Jelenleg a
Magyar Falu program keretében sikerül az

épület fűtési rendszerének
munkálatok elkezdődtek.
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felújítása. A Borbély múzeum épületét, amit a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve
felújítottunk, közösségi teret alakítottunk
Játszóterek: Jelenleg a játszóterek fel- ki, és most is – további bővítésére – a
újítása történt meg, és nem állunk meg. A Magyar Falu program keretében pályázacélunk egy valódi közösségi tér kialakítá- tot nyújtunk be. Gondolkodtunk a volt tszsa. Ezek elsősorban önerőből készülnek. A major megvásárlásán és az Idősek klubja
további komfortérzet javító munkálatok, szomszédságában lévő Szabó-ház megpadok kihelyezése, további játékok kihely- vásárlásán is. A vásárlási szándékom akkor
ezése folyamatban vannak, de a játszóte- nem talált támogatásra pedig lehetőrek további fejlesztésére a pályázatokat ségeink mások voltak.
előkészítettük. A tavalyi évben a óvodai
Mint feljebb említettem, a Kormány
játszótérre nyertünk pályázatot.
intézkedésének megfelelően a képviselőtes-tület ülései szünetelnek, a polgármester
Iskolaudvar: kihasználva a rendkívüli hozza meg az aktuális döntéseket. Ennek
helyzetet, a Pécsi Tankerülettel együtt- ellenére mindenről aktuálisan tájékoztaműködve felújítási munkálatokat végzünk tom a képviselőket, és igyekszem –
az iskola udvarán, a vízelvezető csatornák lehetőség szerint – bevonni őket a fontoés támfal megerősítés történik, ill. a játszó- sabb döntések előkészítésébe. Így történt a
tér befejezése is megtörténik.
költségvetéssel kapcsolatban is. Egy informális ülésen, a költségvetés számait csak
Gyalogátkelőhely: Az iskolához megközelítőleg ismerve, beszéltünk az
vezető járdaszakasz és korlát kiépítése ingatlan árverésen történő megvásármegtörtént. Fontos kezdeményezés volt az lásáról. Akkor abban egyetértés volt, hogy
ahhoz vezető Fő utcai gyalogátkelőhely a kikiáltási ár 50%-án tegyünk ajánlatot,
létrehozása. A tervek elkészültek, a szak- ami 12 millió forintot jelentett. Arra nem
hatósági egyeztetések megtörténtek, a térnék ki, hogy milyen célból hisz, a
napokban megtörtént az engedélyeztetési lehetőségek sokrétűek egy ilyen ingatlan
eljárás kezdeményezése.
estében. Az önkormányzat az árvérésre
jelentkezett, a feltételeket és az árverési
Központi híd: Sajnos az év elején előleget biztosította. Mivel azonban lett
műszaki állapota miatt le kellett zárni a még ajánlattevő, figyelembe véve költségtelepülés egyik legforgalmasabb hídját. vetési korlátainkat, és
a település
Igaz, a híd előélete több évtizedre nyúlik működésének biztosítását, úgy döntöttem,
vissza, de elhelyezkedéséből és forgalmi hogy az árfelhajtó liciteljáráson az Önkorcéljából adódóan az Önkormányzat mányzat nem vesz részt. Döntésemet az
magáénak érzi. Szakemberekkel egyeztet- tette különösen indokolttá, hogy a vételár
ve elkészültek a híd felújításának tervei. A kifizetése után, az ingatlan bármilyen célú
hidat újjá kell építeni. A tartó betonelem hasznosítása – tekintve az épület állapotát
pillért megrendeltük és a híd felújítása vár- – egy nagyon átfogó felújítás után
hatóan az év közepére elkészül.
kezdődhetett volna meg, ami ismerve a
mai építkezési árszabást, további súlyos
Turisztikai koncepció: az elmúlt milliókkal terhelte volna meg településünk
időszak bebizonyította, hogy településünk költségvetését. Ilyen jelentős mértékű tera szelíd turizmus célpontjává válik. Az ide helést a jelenlegi bizonytalan helyzetben
érkező turisták komoly kihívások elé állít- túlságosan kockázatosnak tartottam felják a telpelülést. Erre válaszokat kell adni, vállalni. Az pedig nem elfogadható, hogy a
és ennek nélkülözhetelen eleme egy össze- Tögyfa épülete még évekig kihasználatlafoglaló dokumentáció, ami számbaveszi a nul álljon a település központjában. Az
leendő feladatainkat, attrakciókat, fejlesz- ingatlan elkelt, és bízom benne, hogy új
tési elképzeléseinket. Ez munka meg- tulajdonosa minél hamarabb hasznosítja az
kezdődött és készül. Hamarosan egy másik ingatlant. Az hogy az idősek gondozása
projekt keretén belül egy applikáció is szempontjából az ingatlan egy lehetőség
elindul az ide érkező turisták tájékoz- lett volna sok szempontból vitatható. Erre
tatására. A koncepció címe „Délen minden lett volna más, sokkal megfelelőbb ingatjobb” . Ez azért is fontos, mert a turizmus- lan, aminek megvásárlására irányuló szánsal kapcsolatos települési elképzelések dékom akkor ellenállásba ütközött. Önkorösszegzése lesz.
mányzatunk indította útjára az Idősek
Napközijét és a személyes gondoskodást
Tölgyfa épülete: az évek óta elhanya- igénylő nappali ellátást. A településen állagoltan álló épület valóban egy lehetőseg milag finanszírozott benntlakásos idősek
lett volna az Önkormányzat számára, otthona létrehozásának, ha valaki tisztáahogy sok más ingatlan, melyeket meg- ban van a szakmai követelményekkel,
vásárlásra kínáltak az elmúlt időszakban. tudja, komoly feltételei vannak. Az állaMindig is gondolkodtunk a fejlesztések milag finan-szírozott férőhely létesítése,
lehetőségében, ezért is vásároltuk meg a komoly audit és minisztériumi engedély-
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hez kötött. A fizetős és profitorientált
idősek otthona meg inkább vállalkozói feladat.
Szerencsére önkormányzatunk rendelkezik számos más fejlesztésre váró ingatlannal, gondolok itt pl. a Kultúrház és a mozi
épületére.
Gazdaságfejlesztés

Az önkormányzati rendszer átalakulása, a jelen járványügyi helyzet arra készteti a településeket, hogy gazdasági alapjait,
fejlesztéseit – pályázati források mellett –
a helyi bevételekre alapozza. Ezek pedig
jelenleg a helyi adók. A súlyadó kiesésével
– a legmeghatározóbb az iparűzési adó.
Ezért is vált fontossá az elmúlt időszakban,
hogy gazdasági tevékenységekkel töltsük
fel szabad területeinket, ebben a település
legyen partner. A falu elhelyezkedéséből
adódóan nem sok iparterülettel rendelkezik, és a besoroláson kívül még az infrastruktúra sincs kiépítve, így ez nem egy
egyszerű feladat. Az esetleges besoroláson
kívül számos, telekalakítási, infrastrukturális feltételt tisztázni kell egy-egy vállalkozás letelepedése érdekében.
Már az idei év eredménye, hogy értékesítésre került a Vannet Kft telekommunikációs vállalkozás részére a 0157/2 hrsz –ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan.
Az előttünk álló esztendőben előre láthatólag nagyobb fejlesztéseket, építéseket
pályázati forrásból tudunk kivitelezni,
ahogy az előbbiekben számba is vettük
ezeket a lehetőségeket. A pályázati aktivitásunk az elmúlt időszakban is eredményes volt, hiszen összehasonlítva más,
szintén községi státusban lévő települések
ilyen aktivitásával (nyilván nem versenyezhetünk városi, vagy téréségközponti
települések ilyen irányú mutatóival, hiszen
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KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

2016

6 996 847 Ft

TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi
infr.-fejl. Vízkár veszélyeztetettség csökkentése

Külterületi utak fejlesztése és a karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése

2017

59 922 337 Ft

TOP-3.2.1-16-BA1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

2017

34 349 074 Ft

2018

25 688 966 Ft

2019

575 000 000 Ft

Zártkerti fejlesztés Hosszúhetényben

2019

9 959 140 Ft

Magyar Falu Program Óvodaudvar

2019

4 999 999 Ft

KEHOP Hosszúhetény KEHOP Szennyvíztelep
felújítása
VP-19.2.1-17 - Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása
MFP Orvosi rendelő felújítása

MFP Kistelepülések járdafelújításának anyagtámogatása
MFP Orvosi eszköz beszerzés

MFP Közösségi tér átalakítása
Országos Bringapark Program
Sportpark program

Országos Bringapark Program

Összesen:

ezek sokkal több és nagyobb összegű pályázatok beadására jogosultak) akkor azt
látjuk, hogy a lista elején helyezkedünk el.
(A fenti táblázat számszerűen mutatja az
elmúlt öt évben megpályázott és elnyert
összegeket.)
A járványhelyzet sok akadályt gördít
elénk, de azt tudom ígérni az Olvasóknak

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
MÁRCIUS 31 – ÁPRILIS 1.

(a szokásos hulladékszállítási időpontoknak megfelelően
szerdán és csütörtökön)

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

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

Dr. Orbán László jegyző

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021

1 889 886 Ft
5 898 478 Ft
4 897 848 Ft
2 995 383 Ft
5 176 410 Ft
3 000 000 Ft

15 000 000 Ft
3 000 000 Ft

758 774 368 Ft

munkatársaim és jómagam nevében, hogy
továbbra is megteszünk mindent a
település fejlődése érdekében.
Csörnyei László
polgármester

(folytatás a címlapról)

Kellemesebb Húsvétot!

Újságunk felkérésére Ipacs Hajnalka
tanárnő az online oktatás keretében fordult
növendékeihez a művészeti iskola két
alsós képzőművész csoportjában. Feladat
húsvéti képeslap tervezése.
A lapzártánkig leadott összes húsvéti
képeslap tervet sajnos ezúttal sem tudjuk
közzétenni, de a Nemes János Művelődési
Központ facebook oldalán valamennyi
megtekinthető.
Köszönjük az ifjú alkotónak: Dömös
Szonja 2.a, Kalányos Noémi 3.a, Kocsis
Petra 3.a, Derksen-Hajnal Annaliza 3.a,
Sashalmi Szonja Vanda 3.a, Szabó Dávid
3.b, Szamos-Áman Léda 3.a.
A címlapon sorrendben Kocsis Petra,
Sashalmi Szonja Vanda, Derksen-Hajnal
Annaliza, Dömös Szonja, Szabó Dávid
munkái láthatók.
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Üzemeltetés és fejlesztés a télvégi időszakban

Ugyan a tél és kora tavasz változékony
időjárása nehézkessé tette bármiféle hoszszabb, nagyobb munkálat tervezését és
kivitelezését, a Település-üzemeltetés
munkatársai – a lehetőségekhez mérten –
több nagyobb munkát és számtalan kisebb
feladatot is véghez vittek ebben az
időszakban.
Télen nem szerencsés kültéri munkát
végezni, de a játszóterek felújítását azért
terveztük télvíz idejére, mert ebben az
időszakban használják a legkevesebben,
akkor hiányzik legkevésbé a megszokott
szabadtéri időtöltés, hiszen az időjárás
amúgy is legtöbbször keresztülhúzza ilyen
irányú terveinket. Nem kis kockázatot vállaltunk a munkával, hiszen a hiányosságok, hibák teljesen mások, amikor állnak a
játékeszközök, csak akkor mutatják igazi
arcukat, amikor kiemeljük és elemeire
bontjuk őket. Ennek megfelelően fogtunk
neki a munkának, sajnos be is igazolódott
a gyanúnk, és majdnemhogy teljesen újjá
kellett építeni a játékeszközöket. A szakmai, jórészt fa munkákkal Kisföldi Tamás,
helyi szakembert bíztuk meg, a
kiemeléshez, visszahelyezéshez szükséges
gépi és kézi munkát a Település-üzemeltetés munkatársai végezték. Az
időjárás nem volt teljesen kegyes hozzánk,
mivel a felfagyott föld miatt több napig is
szüneteltetnünk kellett a munkát. A fontos
azonban az, hogy gyakorlatilag teljesen új
játékokat vehetnek igénybe a hosszúhetényi gyerekek, melyek biztonság szempontjából is nagyfokú javuláson mentek
keresztül a megnövelt és újonnan kialakí

Elkészült és helyére került az iskolához
vezető járda és lépcső korlátja is, mely
nagymértékben javítja a közlekedők
biztonságát, mind a gépkocsiforgalommal szemben, mind pedig a lépcsőn a
csúszós időszakokban.

tott ütéscsillapító homokos zónák
kialakításával, valamint a szegélyek használt autógumikból való kiképzésével.
A köztéri játszóterekkel párhuzamosan
végeztük el az iskola udvarán lévő játszótér ütéscsillapító felületének kimélyítését és megnövelését, valamint támfalának kialakítását, színesítését.
A nagyobb munkák kényszerszüneteiben jutott időnk apróbb feladatok elvégzésére, mint bozótirtás, kisebb kőművesmunkák (idősek klubja) meg a szezonális kötelességeinknek is eleget kellett
tennünk amilyen a szociálisan rászorulók
számára tűzifa kihordása, esetenként
felvágása és behordása.
Végre elhárult az iskola mellé tervezett
parkoló kialakításának jogi, tulajdonlási
akadálya, ugyanis önkormányzati tulajdonba került a terület. Megnyílt a
lehetőség a régóta szükséges parkoló
kialakítása előtt. A fák kivágása, valamint
a gyökérzet eltávolítása után a terület
egyengetésre került, így elkezdődhet a
parkoló megtervezése az érintettek
bevonásával.
Sajnos az engedélyezés hosszú folyamat
lesz, de addig is egy ideiglenes parkolási
lehetőségként tud szolgálni a terület az
iskola újra nyitására felkészülve.
Újfent lehetőségünk nyílt a párhuzamos munkavégzésre így időközben a
Kultúrházzal szembeni kisbolt felújítási
munkálataival is elkészültünk annak
ellenére, hogy a villanyszolgáltató árambővítését is meg kellett várnunk. A Szociális Szövetkezet végre használatba veheti
az épületet.
Az egyéb üzemeltetési feladatokat,
mint a síkosságmentesítés – bár ebből

szerencsére kevés adódott az idén –
különböző felfagyások kezelése, buszmegállók rongálásainak kijavítása, eresztakarítás, folyamatosan végezni kellett.
A szentlászlói faluvégen régóta
esedékes parkolóbővítés bozótirtási, ágdarálási munkálatait is elvégeztük az
illetékes hatóságok engedélyével. A
tereprendezés a végleges tulajdoni helyzet
kialakulásával végezhető.
Új mérföldkőhöz érkezett a Településüzemeltetési Kft. azzal, hogy az Önkormányzat kisebb volumenű pályázatait
nemcsak előkészítjük, hanem a megírástól
a benyújtásig a teljes folyamatot el tudjuk
végezni. Ez több munkával, de jelentős
költség-csökkenéssel jár majd.
Mérföldkőhöz érkeztünk abban a tekintetben is, hogy hosszú idő után először
a Település-üzemeltetési Kft. saját jogán
nyújtott be pályázatot a most kiépítés alatt
lévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére,
továbbfejlesztésére. A jelenlegi pályázati
rendszer kevés lehetőséget ad az önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft-k
pályázataira, de éltünk a lehetőséggel, és
remélhetőleg ebben a tekintetben is eredményes lesz a munkánk, ezáltal további 4
helyszínnel bővülhet a falu térfigyelő kamera rendszere.
Reméljük, hogy a járvány visszaszorulásával hamarosan visszatérhetünk a
megszokott munkaritmusunkhoz és
munkakörülményeinkhez a falu építése,
szépítése érdekében.

Felső képen a megújult Verseny utcai
játszótér..

Pál Attila
NKft ügyvezető

ZENGŐ
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Rendszerben kell gondolkodni
Vendégünk volt dr. Hargitai János országgygűlési képviselőnk

– Nagyokat kell álmodni, hosszútávú
terveket kell szőni – hangsúlyozta dr. Hargitai János
választási körzetünk
országgyűlési képviselője a vele készült
február elsejei interjú során, melyet a
3Htv adásában is láthattak a helyiek.
Képviselőnk az új uniós tervezési időszak
kezdete miatt kereste fel az év elején
körzete 103 települését, köztük Hosszúhetényt is, hogy a polgármesterektől a
helyi elképzelésekről, tervekről tájékozódjon. A találkozó során megtekintette a
megvalósult beruházásokat és a tervezett
fejlesztések helyszíneit is.
– Hosszúhetény a mohácsi körzetben
komoly tényező, nagyon nagy település
növekvő lélekszámmal, növekvő gyermeklétszámmal, az infrastruktúra fejlesztésekor ezzel kalkulálni kell – bocsátotta
előre Hargitai János.
A Csörnyei Lászlóval történt megbeszélés során két fejlesztési terület került
előtérbe. Az első régóta húzódó ügy, a
kézilabda munkacsarnok felépítése,
melynek érdekében polgármesterünk
igyekszik minden követ megmozgatni.
Hargitai János megígérte, segíteni fog,
hogy az ügy új lendületet kapjon.
A fejlesztések másik lehetséges útja a
turizmushoz kapcsolódik, mégpedig a
kerékpársport révén.
– Végre látok egy települést, amely
érdeklődik iránta! A kerékpározás felkarolása, kerékpárutak építése révén Pécs
és vele Hosszúhetény is felkerülhetne az
olimpiai helyszínek közé, az olimpia
megrendezéséről ugyanis még nem tett le

a kormány – mondta képviselőnk.
– Rendszereket kell építeni! – hangsúlyozta Hargitai János. – A mohácsi csata
közelgő 500-dik évfordulójára a sátorhelyi emlékhelytől Nagyharsányig egy tematikus kerékpárutat tervezünk, melyből természetesen Pécset sem lehet kihagyni.
Mivel itt nagy versenyek és egyéb attrakciók is vannak, a Pécs-Bátaszék vasútvonal nyomvonalán építendő kerékpárúttal
Hetény is kapcsolódhatna ehhez a rendszerhez. Ennek van értelme! Hosszúhetény lehetne az országban a kerékpársport egyik központja!
A hosszú távú tervek mellett egyéb
kisebb gondokról is szó esett a megbeszé-

Hulladékszállítás
A hulladékszállítási ütemtervet a szolgáltató minden háztartásba eljuttatta. A
szállítási napok nem változtak. A szelektív hulladék elszállítása minden hónap
harmadik, hétfőjén történik.
A zöldjárat április 14-én indul, kéthetes
gyakorisággal. A nyári hónapokban csak
egy alkalommal lesz szállítás. (Június 23.,
július 21. és augusztus 18.)
Az utolsó zöldjárat november 24-én lesz.
Az őszi lomtalanítás időpontja
október 11-12.
Kérünk mindenkit, hogy a közterületre
csak a szállítás előtti napon rakják ki a
lomot!
A hulladékszállítási közszolgáltatással
kapcsolatos problémájukkal, panaszukkal továbbra is keressenek!

Helyi zajvédelmi szabályok
A lakosság egy része még mindig
nem tartja be a zajvédelmi szabályokat.
Egyesek a vasár- és ünnepnapokra érvényes általános tilalmat is figyelmen kívül
hagyják, vagy az esti órákban kezdik el
zajjal járó tevékenységüket. Jogsértő magatartásukkal sok embernek okoznak igen
kellemetlen perceket.
A helyi szabályok a következők:
Zajjal járó építési, szerelési munkákat év április 1-től – október 15-ig terjedő
időszakban 6.00 – 20.00 óráig, szombati
napokon 7.00 – 20.00 óráig lehet folytatni. A megjelölt időszakon kívül általános
szabályként 7.00-19.00 óráig.
Kerti munkákat ( fűnyírás, favágás
és faaprítás, gépi kaszálás tárgyév április
1- október 15-ig 6.00 –20.00 óráig, szom-

KÖZÉRDEKŰ

lésen, mint például az újtelepi utak
hiánya, melyről a képviselő egy hozzá
intézett lakossági levélből értesült.
– Az új tervezési ciklusban, új
pályázatok jönnek. Azt még nem látom,
hogy a kerékpárúttal kapcsolatos terveink
hova illenek, de az biztos, hogy az
Unióban közösen felvett hitelből sok jut
majd a mi országunknak is. Újra be kell
indítani a gazdaságot, így nőni fog a
paletta, átfogó terveket lehet készíteni. –
mondta végül Hargitai János, és biztosította polgármesterünket arról, hogy minden támogatást megad majd ezek megvalósításához.
Müller Zsuzsanna

INFORMÁCIÓK

Fotó: Balázs László

baton 7.00–20.00 óráig lehet végezni.
A gyümölcsösökben, zártkertekben és
a szántó földeken a betakarítási munkák,
valamint a növényvédelmi tevékenység
időkorlátozás nélkül végezhető.

Ügyfélfogadás
A veszélyhelyzet fennállásáig hivatalunk ügyfélfogadási rendje megváltozott. 2021. május 23-ig hétfőn és
szerdán 8.00-12.00 óráig van csak
ügyfélfogadás.
Lehetőség van arra is, hogy a beadványokat a hivatal bejáratánál lévő postaládába helyezzék el.
Ügyfélfogadási időben telefonon is
kérhetnek segítséget, információt a
hivatal dolgozóitól.
Dr. Orbán László jegyző
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Településfejlesztés más szemmel...

Az elmúlt év őszén megjelent Zengő újságban egy rövid írásban szerettem volna felhívni a figyelmet a településünkön évek
óta megoldatlan parkolási problémákra. Polgármester úr már a
cikk megjelenésekor, ugyanabban a lapszámban terjedelmes
válaszlevélben reagált a felvetéseimre. Némileg szokatlan, de
nem példa nélküli az azonnali reakció. Ebben az írásban a
parkolási ügyek mellett említésre kerültek a település jelenlegi
fejlesztési elképzelései is. Arról azonban nem sok szó esett, hogy
ezekből mi valósult meg az elmúlt időszakban. A 2016-ban
elkészült és a település honlapján mindenki számára elérhető
Integrált Településfejlesztési Stratégia egy jól összeállított világos
és határozott elképzeléseket megfogalmazó anyag, csak az elismerés hangján szólhatok róla. Ha azonban a kitűzött célokat,
feladatokat összehasonlítjuk a jelenlegi állapotokkal, túlzott optimizmusra már aligha lehet okunk. Valamiért (?) az itt szereplő
fejlesztési pontokból szinte alig valósult meg valami. Összehasonlítva a hasonló lélekszámú települések elmúlt időszakban
elkészült beruházásaival, még rosszabb képet kaphatunk. Vegyük
sorba, mire is gondolok. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 14 település szintű tematikus csoportba sorolja a legfontosabb fejlesztési feladatokat. Terjedelméből adódóan itt nincs
alkalmam mindegyikkel részletesen foglalkozni, azonban
érdemes a legfontosabb pontokról szót ejteni.
Ilyen például az egészségügyi és szociális ellátás kérdésköre.
„Az egészségügyi ellátás fejlesztését folyamatosan szem előtt tartja a település vezetősége. Mindezeket figyelembe véve, középtávon egy új, több funkciót (gyermek- és felnőttorvosi ellátást,
családsegítő és védőnői gondozást, idősek otthonát) magában
foglaló „egészségközpont”kialakítása a cél, amely a település
központjában tudja magasabb minőségben kielégíteni a lakosság
igényeit.” Eddig az idézet. Kiválóan megfogalmazott célok. A
gyermekorvosi-, fogorvosi-, védőnői és egyéb egészségügyi és
szociális szolgáltatások jelenleg széttagoltan, és igen csak méltatlan körülmények közt érhetők el. Kisméretű betegvárók,
rendelők, mosdók egy nem kifejezetten erre a célra átalakított
épületben jelentik a XXI. századi ellátást. Az idősellátás (szociális otthon) hosszú távú megoldása is régen várat magára. A
„Tölgyfa” épülete, ami esetleg alkalmas lehetne ilyen célra, a
közelmúltban tulajdonost váltva ismét magánkézbe került, így az
idősellátás ügye továbbra is megoldatlan maradt.
Vagy nézzük a településközpont megújítása című programpontot. „A tematikus célok összekapcsolásának leghangsúlyosabb
eleme a településközpont megújítása. Ez a kihasználatlan
épületek (mozi, régi iskola) feladatkörrel való megújítását, a
művelődési ház szerepének újragondolását jelenti. Emellett az
oktatási-nevelési intézmények bővítése (sportcsarnok) is megvalósításra vár.” Itt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem történt
semmi. Nincs közösségi házunk, sportcsarnokunk, egészségközpontunk, ellenben van egy összedőlő mozi, egy nagyobb
közösségi eseményre alig használható kultúrház és egy méltatlan
körülmények közt működő egészségügyi rendszer.
Nem kedvezőbb a helyzet az utak, járdák, parkolók (hidak)
esetében sem. Talán itt a legszembetűnőbb a lemaradásunk a többi
településhez képest. Útjaink, járdáink állapota katasztrofális,
parkolók nincsenek, gyalogátkelőhelyekkel még a legforgalmasabb pontokon sem rendelkezünk. Felmértük, hogy mekkora
feladat ez? Rendelkezünk ezzel kapcsolatban bármilyen ütemtervvel, fejlesztési elképzelésekkel, netán engedélyes vagy
kiviteli tervekkel a szavakon túl? Épült 1 méter kerékpárút a
környékünkön? Turisták ezrei keresik fel a környező területeket
és még megfelelő tájékoztató pontunk sincs, ellenben teleraktuk a
települést tiltó táblákkal. Mi ennek az üzenete? Ide ne gyertek,
menjetek máshova!
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Mi lesz a falusi turizmussal, a szálláshelyekkel, a
vendéglátóhelyekkel? Ha nem fejlesztjük köztereinket, útjainkat,
turisztikai látnivalóinkat, menthetetlenül lemaradunk a többi
hasonló adottságú településhez képest. Számos jól működő civil
szerveződés van a faluban a természetjárástól a borászokig, a
helyi termelőktől a sportegyesületekig. Vajon megfelelő infrastruktúrákkal segítjük őket, hogy az önkéntes tevékenységüket
végezni tudják?
Miért és hol akadnak el ezek a dolgok? Mi vajon miért nem
valósítunk meg nagyobb léptékű beruházásokat? A most záruló
fejlesztési ciklusban Pécsváradon, Mecseknádasdon, Vajszlón,
Sásdon, Sellyén, Bólyban, Villányban, Magyarszéken,
Szászváron, Pellérden településenként sok száz millió forintból
újultak meg utak, történtek egészségügyi fejlesztések, épültek
közösségi házak, falu-, és városközpontok fejlesztése valósult
meg. Kerékpárutakat, bölcsődéket építenek, ipari parkokat látnak
el közművekkel és már tervezik a következő időszak projektjeit.
Nem elég arra hivatkozni, hogy milyen jó stratégiai terveink vannak az íróasztalok fiókjaiban, ezeket meg is kell tudni valósítani.
Mivel nincsenek pályázatra beadható kész terveink (a bölcsődét
kivéve), ezek hiányában továbbra is nehéz lesz megfelelő forrásokhoz jutni. Az előkészítésnek ezt a fázisát (engedélyes- és
kiviteli tervek készítése) a lakosság véleményének figyelembe
vételével minél előbb meg kellene kezdeni.
A lenti táblázatban szereplő – hozzánk hasonló méretű –
települések esetében kizárólag a Településfejlesztési Operatív
Programok (TOP) felhasznált forrásai vannak feltüntetve.
Ezekből a forrásokból faluközpontok, művelődési házak, utak,
egészségügyi központok épültek vagy újultak meg a most záruló
EU-s költségvetési ciklusban. Ágazati (pl. KEOP) programok
nem szerepelnek, ahol a megvalósító egy állami szervezet, mint
például a szennyvíztelep rekonstrukciója. Ezen felül még költségvetési támogatásból épültek uszodák, sportközpontok, és valósultak meg turisztikai fejlesztések is a környezetünkben.
Szinte biztosan kijelenthetjük, az elmúlt időszak – miközben a
körülöttünk lévő települések sorban valósították meg elképzeléseiket – nem Hosszúhetény fejlődéséről szólt, reméljük az ezután
következő azonban már kézzelfogható eredményeket hozhat!

Hosszúhetény, 2021. március 16.

Závoczky Szabolcs
hosszúhetényi lakos

Baranya megyei települések felhasznált fejlesztési forrásai a
Településfejlesztési Operatív Programból
2014-2020 között.
Település
Bóly
Mágocs
Magyarszék
Pécsvárad
Sásd
Sellye
Szászvár
Vajszló
Hosszúhetény

TOP
TOP
Támogatás Támogatás
Lakosság száma
összesen
1 főre
(millió Ft)
(Ft)
3800
2545
1000
4000
3100
2900
2400
1770
3450

1.700
660
280
750
860
1500
440
380
93

450.000
260.000
280.000
187.000
280.000
520.000
180.000
220.000
26.000
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A Tölgyfa épülete az idősek
szolgálatában:
az elszalasztott lehetőség

Hosszúhetény Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezése során
külön, kiemelten foglalkoztunk az idősellátás kérdéskörével. Ennek az volt az
oka, hogy lakosságunk közel egyharmada
55 év feletti (KSH), és nagy valószínűséggel – elöregedő társadalmunkban
– ez az arány csak növekedni fog.
A 2016-ban elfogadott terv kapcsán
végiggondoltuk, hogy a jelenlegi ellátási
formákon túl milyen területek fejlesztése
szolgálná leginkább időseink érdekeit.
Számomra nagyon fontos gondolat, hogy
időseink – képességeik lassú csökkenése
ellenére – otthonukban, megszokott
környezetükben maradhassanak a Házi
Segítségnyújtás rendszerének támogatásával. Ezt a célt folyamatosan szem előtt tartom, ezért szóltam róla a legutóbbi
választások kapcsán is.
Ugyanakkor, ha már nem elegendő a
Házi Segítségnyújtás, és nem áll rendelkezésre gondoskodó családi környezet,
akkor nincs más lehetőség, mint valamelyik közelebbi vagy távolabbi település
idősotthonában elhelyezni az idős gondozottat. Ez legtöbbször egyet jelent az idegen környezetbe kerüléssel és a megszokott lakókörnyezet, szomszédok, barátok szinte teljes elvesztésével, az idős
izolációjával. Kinek van kedve így élni?
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
tervezése során víziónk az volt, hogy a
Házi Segítségnyújtással már otthonában
nem gondozható idősek számára Hosszúhetényben biztosítsuk az idősotthoni
ellátást, ezzel is elősegítve azt, hogy
ismerős környezetétől minél kevésbé szakadjon el, szomszédai, barátai látogathassák, ne jelentsen egyet az otthonba kerülés
az elszigetelődéssel.
Céljaink megvalósításának egyik
kézenfekvő iránya a néhai Tölgyfa
vendéglő mögötti terület – magánvállalkozó által korábban elkezdett, de abbahagyott – beruházásának folytatása
lehetne. Megállapodtunk, hogy a lehetőségeket feltérképezzük. A megkezdett
beruházás tulajdonviszonyait és elképzeléseit tisztázzuk, és a megvalósításhoz szükséges forrásoknak utánanézünk. Ennek
ellenére az elmúlt öt évben kézzelfogható,
konkrét tervezés, elemzés – néhány
megbeszélésen kívül, amikről tényleges
tájékoztatást nem kaptunk – nem történt.
Ebben az állapotban ért minket Csényi
Norbert társadalmi alpolgármesterünk

híre, hogy a néhai Tölgyfa vendéglő
12.200.000 forintos kikiáltási áron
árverésre kerül. Veszélyhelyzet adta lehetőségek betartásával megbeszélést javasoltam az épület megszerzése érdekében,
ahol valamennyi képviselő és a polgármester is támogatta az árverésen való
részvételt. A testület egyhangú javaslata
alapján a polgármester 24 000 000 forint
értékhatárig való licitálását támogatta.
Valamennyien reménykedtünk a sikerben,
hiszen a Tölgyfa megszerzésével módunk
nyílhatott volna célunk megvalósítására,
hiszen – az értékes, akár kiszolgáló
egységként is használható épület birtokosaként –, bármiféle, akár magánberuházás formájában való megvalósuláshoz
önkormányzati önrészként is szerepeltethető lett volna az épület.
Csényi Norbert társadalmi alpolgármester az árverés utáni napokban örömmel
írta, hogy úgy látja, hogy 12.200.000
forintért – egyetlen licitáló részvételével,
lényegében licitálás nélkül – elkelt a
Tölgyfa. Reméli, hogy az Önkormányzaté
lett. Ekkor ért bennünket, hidegzuhanyként polgármesterünk válasza. A
testület javaslata ellenére, a testület
előzetes értesítése nélkül nem licitált.
Erről utólag sem számolt be magától. Ezt
jogszerűen megtehette a veszélyhelyzeti
rendelkezések miatt. Kifogásai között a
bizonytalan jövő évi költségvetés és egyéb
racionálisan nem értelmezhető indokok
álltak. Az épület értéke a nyertes licitáló
által fizetettnél jóval többet ér, így bármikor veszteség, sőt haszon szerzésével is
túladhattunk volna rajta. Volt, aki
értetlenül állt a történtek előtt, és azt
kérdezte, hogy ez kinek állhatott az
érdekében.
Nagy valószínűséggel vissza nem térő
alkalmat szalasztott el polgármesterünk.
Lehet, hogy a licitálás nem lett volna sikeres, de legalább megpróbáltuk volna.
Jelen helyzetben azonban eddig sem jutottunk el.
Lesújtó a helyzet, és ilyenkor egy, a
lakosság által megválasztott képviselőnek
el kell gondolkoznia, milyen utakat válaszszon megbízói, a választók hatékonyabb
szolgálata érdekében. Én a figyelem felhívása mellett döntöttem első lépésben.
Dr. Herbert Tamás
önkormányzati képviselő

Miszlang Lajos
erdőmérnök emlékére
1948 - 2021

A hír váratlan és döbbenetes
volt.
Miszlang Lajos nincs köztünk
többé. Egy olyan ember távozott el
családja és községünk életéből,
akit sokan ismertek és tiszteltek.
Tisztelték szakmai tudásáért és
emberi kiválóságáért.
Kettőnk ismeretsége hosszabb
múltra tekint vissza. Két választási
ciklusban volt a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi- és Környezetvédelmi Bizottság meghatározó
tagja.
Az üléseken rendre megjelent,
ritkán hiányzott. A viták során
tudtuk, hogy józan és megfontolt
véleményére minden esetben számíthatunk.
Méltán mondhatjuk róla, hogy
keveset beszélt, de sokat mondott.
Kettőnk munkakapcsolatát úgy
érzem a kölcsönös bizalom és
tisztelet jellemezte. Megbíztunk
egymás szakmai tudásában és
tiszteltük egymást mint embert.
A búcsúzás, az elválás mindig
fájdalmas. Különösen egy olyan
embertől aki sokat tett másokért,
energiája kifogyhatatlannak tűnt.
Nem tudtuk, nem tudhattuk, hogy
vannak egészségi problémái,
mivel a bajokról soha nem beszélt
nekünk.
Kedves Lajos!

Égi hazájában kísérje az erdők
friss virág illata és a falevelek
susogása!
Dr. Orbán László jegyző
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Egyházi hírek

Az idei nagyböjt sok szempontból hasonló lett a tavalyihoz.
A járvány miatti lezárások, online iskolai oktatás ismét más ritHÚSVÉTI SZERTARTÁSAINK
must kényszerit a családokra. Újfent tapasztalhatjuk, hogy a böjti
VIRÁGVASÁRNAP – március 28. vasárnap,11 óra
vállalásainkon felül maga az élet hoz olyan helyzeteket, amikor
Szentmise, Virágvasárnap
sok lemondásra van szükség. A fellépő nehézségek, krízishelyzetek azok a sorsfordulók, ahol óhatatlanul szembe jön
NAGYCSÜTÖRTÖK – április 1. csütörtök,18 óra
velünk Istennel való kapcsolatunk kérdése. Csak rajtunk áll, hogy
Szentmise az utolsó vacsora emlékére
egy-egy ilyen helyzet hitünk és bizalmunk megerősödését hozzae, vagy sem. Mégis érdemes elgondolkodni azon, hogy minden
NAGYPÉNTEK – április 2. péntek,15 óra
megpróbáltatás valami nagyobb jónak az előkészítése.
Keresztút és nagypénteki szertartás
A gödör aljáról persze nehezebb meglátni a napfényt, ilyenkor jó
NAGYSZOMBAT– április 3. szombat,17 óra
tudni, hogy nem vagyunk egyedül, és az imádság ilyenkor is
Nagyszombati vigília
támaszt nyújt. Különösen felértékelődnek a régi szerepek: az édesapa a család papja – vezesse az otthoni imádságot, így is tanúsáHÚSVÉT VASÁRNAP – április 4. vasárnap,11 óra
got téve hitéről. Az édesanya a család szíve – szeretete összetartja.
Ünnepi szentmise, ételszentelés
A családon kívülre tekintve mi magunk is megerősítés forrásává válhatunk. Ezekben a napokban, ha egy barátunk egy-két
HÚSVÉT HÉTFŐ – április 5. hétfő, 8 óra
hétig nem jelentkezik, nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak naIgeliturgia
gyon elfoglalt. Most böjti jócselekedetként is számításba jöhet,
hogy rendszeresen felhívunk valakit, akivel már régebben
fonon, vagy internetes elérhetőségeinken! Sajnos sokaknak ér
beszéltünk. Erősítsük meg kapcsolatainkat!
véget az élete úgy, hogy a szentségek megerősítését nélkülözni
Istennel és emberrel egyaránt.
kénytelenek, ezért kérem, hogy sürgős esetben hívjanak, vagy
kórházba kerülés esetén az igényt jelezzék a kórházlelkészség
***
– Plébániatemplomunkban – további rendelkezésig – a vasár- központi ügyeleti számán!
napi és ünnepi szentmisék kivételével minden más liturgikus szertartás, program és oktatás szünetel vagy online formában kerül – Az önkéntes egyházi hozzájárulást idén is befizethetik
megrendezésre. A húsvéti szertartásokkal készülünk, de a helyzet csekken (kérhető a sekrestyében), a Hosszúhetényi Római Katogyors változása miatt kérjük figyeljék híreinket: facebook likus Plébánia számlaszámára átutalással: 50800111-15566609 (a
közleményben tüntessék fel: „egyházi adó”) vagy a járványhelyoldalunkon, és a kihelyezett hirdetményeken.
– A plébánia hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, de zet javulásával a plébánia irodán és megbízott munkatársainknál.
Asztalos Gábor
a munka nem! Intézésre váró ügyeikkel keressenek minket tele-

A tájház háza tája

A pandémia miatt a jelenléti múzeumi konferenciákat is
felváltotta az online térben való találkozás. Így a múzeumi szakmai programok is áttevődtek az online térbe. Február 26-án a
szentendrei székhelyű Tájházigazgatóság információs napot hirdetett a Teleki László Népi Építészeti Programmal kapcsolatban.
A tájház vezetőjeként csatlakoztam a programhoz, hisz mi is
készülünk beadni a pályázatot tájházunk külső felújítási munkáira. A Népi Építészeti program, első körben a felújítási munkákhoz
szükséges dokumentációk elkészítésére ad forrás lehetőséget.
(Úgymint értékleltár, restaurálási terv, falkutatás, felújítási tervek
stb. elkészítése) Bízunk benne, hogy tavasszal sikerrel járunk a
pályázat beadásával kapcsolatban.
Március 8-án – IV. Mesterségünk címere: múzeum – címmel
rendeztek online konferenciát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
munkatársai. A programon a Múzeumok ma 2020 – kutatási
eredményeiről, és a szakemberképzésről adtak tájékoztatást, majd
szekció ülésekre bontva volt lehetőség konzultációra. A délután
során a „Sajátosságok a területi- és kis múzeumok, ill. a tájházak
működésében” című szekcióba kapcsolódtam be.
A Mecseki Óriáskaland Császár Levente mesekönyveire
(mely a helyi és környező falvak mondáit, történeteit dolgozta fel)
épülő kalandtúra a Mecsekben. Számos mecseki település között
Hosszúhetény (Püspökszentlászló és Kisújbánya) is része a
kalandtúrának, egy-egy különálló túrakört alkotva. A helyi
kalandtúra kiindulópontja, Kincsesháza a Hosszúhetényi Tájház.
A játékos feladatokra épülő, helyi nevezetességeket, tudnivalókat
bemutató játéklap és térkép vezeti végig az érdeklődőt az úton. A

feladatlap kérdéseire a túra során kapnak választ, a szemfülesek.
A hosszúhetényi feladatlap tesztelése, március 3-án Császár Leventével és a szászvári vár munkatársaival valósult meg. Pontosítva az útbaigazítás paramétereit. A vírushelyzet miatt csúszással, de remélhetőleg nyár elején indulhat a kaland. A túra teljesítése után a helyi kézművesek által készített ajándékok várják a
feladatot teljesítőket a tájházban. A kistérségi projekt kapcsán
három helyszínen „igazi óriások” is láthatók lesznek, köztük
Hosszúhetény határában a Püspökszentlászló felé vezető út mentén. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
keretében megvalósult projektről a mecsekioriaskaliand.hu honlapon kaphatnak bővebb tájékoztatást.
Elkészült a Hosszúhetényi Tájház három dimenziós (3D)
sétája, Mázsa Krisztián jóvoltából. A hamarosan interneten is
megjelenő látványos virtuális séta referencia anyagnak készült,
számos pécsi múzeum mellett. A virtuális sétát magyar és idegen
nyelvű (angol és német) információkkal egészítettük ki.
A néprajzi szakszavakkal tűzdelt angol nyelvű fordítást Nyisztor
Miklós, a német nyelvűt, Viszocsánszki Mihály készítette el számunkra nagyon kedvezményes áron. Köszönet mindkettőjüknek,
valamint Folkmann Juditnak és Märcz Róbertnek a
közreműködésért! "
Poór Gabriella
Adományok:

Bencze Ferencné 4 db temetéshez használt lámpást és
stólákat, terítőket, a hetényi Hadastyán Egyesület néhány dokumentumát és egy száz éves gyönyörű fa babakocsit, Bernáth
Zoltán iparos munkanaplóját és régi számláit adományozta, soksok egyedi dokumentummal tájházunknak.
Sarkadi Olivér kukorica morzsolót adott át a tájház
gyűjteménye részére. Köszönjük!
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Cserkészélet Hosszúhetényben
Megalakult a hosszúhetényi 682-es számú Vácz Jenő cserkészcsapat

Hosszúhetényben több mint 15 éve
működik cserkészet, melynek lehetőségét
éveken keresztül két pécsi csapat teremtette meg. A Piusz Cserkészcsapat és 47es Szent László király cserkészcsapat,
akiknek hálásak vagyunk. Vezetőik nagy
odaadással tartották az őrsi foglalkozásokat, szervezték a kirándulásokat és
táborozni vitték a gyerekeket. Az ő
munkájuknak köszönhetően nőtt fel egy
cserkész generáció itt Hosszúhetényben.
A cserkészkedő gyerekek létszáma lassan
növekedett és a helyi gyerekek közül
egyre többen váltak vezetővé, így
fokozatosan, de egyre határozottabban
fogalmazódott meg az önálló hosszúhetényi cserkészcsapat létrehozása.
Elsőként a szülői generáció – akik
közül szintén sokan cserkészek – létrehozta a Hoszúhetényi Cserkész Baráti
Kör Egyesületet (HECSERKE). Ez ma is
a fenntartói feladatokat látja el, igyekszik
biztosítani az anyagi hátteret, valamint a
hivatalos ügyeket intézi. Az önálló csapat
alakításának szándéka és az erre irányuló
hivatalos lépések 2019 őszén indultak el.
A csapat hivatalos bejegyzésére 2020
őszén került sor.
Minden csapat nevet választ és számot kap, esetleg kellő indoklás esetén
választhat is. A csapat névadójának a
gyerekek egyhangúlag Vácz Jenő jezsuita
szerzetest választották. Az alapítók közül
sokan ismerték, szerették Jenő atyát, aki
Püspökszentlászlón élt és munkálkodott
sok éven keresztül. Az Életrendezés

Házát is ő álmodta meg. A csapatszám
választása kicsit kalandosabb volt. A
Magyar Cserkész Szövetség az országot
kerületekre osztotta. Mi a VI. cserkészkerületbe tartozunk, így a kerületben a
csapatok számának, néhány nagyon korai
alapításútól eltekintve, 6-tal kell
kezdődnie, a sorszámokat pedig alapítási
sorrendben adták ki már a háború előtt is.

Érdekes módon azonban néhány szám
kimaradt a sorból és ezek, megfelelő
indoklás esetén még felvehetőek. Így
derült ki, hogy a 682-es szám még
szabad, mely egyben szeretett hegyünk a
Zengő csúcsmagassága is. Ettől kezdve
nem volt kérdés. A Zengő kiemelkedő

csúcsával, természeti szépségével mindannyiunk számára szimbolikus jelentőségű. A 682-es számú Vácz Jenő cserkészcsapat a kiscserkészekkel együtt
közel 80 fővel működik. Az őrsi
foglalkozásokra, a vírus helyzeten kívül,
az iskolában és a Szederfás közösségi
házban kerül sor hetente. Ezúton is
köszönjük az iskolának, hogy helyszínt
biztosít az őrsi foglalkozások megtartásához.
A cserkészek rendszeresen járnak
kirándulni. Legutóbb a Takács Ferenc
által szervezett szemétszedő kiránduláson
40-en vettünk részt, kisebb őrsökben
szedve a szemetet.
Minden nyáron sártor tábor koronázza meg az éves munkát. Évközben pedig
igyekszünk részt venni az egyházközösség és a falu ünnepein is.
Az önkormányzat által adott támogatásból elkészült a cserkészcsapat zászlója is, melyet a március 14-i szentmisén
és utána a hősök emlékművénél lengethetett meg először a szél. Terveink szerint
a tavasszal szeretnénk az új zász-lót felszentelni, mihelyt a járványhelyzet
lehetővé teszi egy közös ünnep megtartását.
Amennyiben valaki csatlakozni szeretne a cserkészcsapathoz, minden vasárnap a szentmise után megtalál bennünket
a templomnál.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Nyisztor Zsolt
csapatparancsnok

Öt generáció egy családban

Manapság a késői gyerekvállalás
miatt sok helyütt a nagyszülőket már
nem is ismerhetik meg unokáik. A
mobilitás és a családi gazdaságok kevés
száma miatt külön élnek a szülők felnőtt
gyerekeiktől, ritka a többgenerációs
család.
A hetényi Szabó-Molnár-Zsombéki
családban öt generáció él, tulajdonképpen egy fedél alatt. A Szabóék házának
nagy portáján épült fel a fiatalok háza,
és idővel benépesült mindkét otthon. A
család legidősebb tagja a 97 éves Szabó
Sándorné Rabb Rozália, a legifjabb
pedig Zsombéki Máté a maga két hónapos korával. Az ükmama lánya Molnár
Györgyné férjével, fiával és lánya
családjával élt egy háztartásban, s
miután a fiú dédunoka családot alapított, Máté megérkezésével öt generáció
él békében egyetértésben a Fő utcai
portán.
P. J.
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Zöld Óvoda révén fontos feladatunk a madarak gondozása
télen. Gyermekink névről ismerik már a környezetünkben megtalálható madarakat.
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a gyermekek tekintete a medvékre szegeződik. Megfigyeljük az aznapi
időjárást és jóslatot teszünk azzal kapcsolatban, hogy mit jelezhet
nekünk a medve: Marad a tél vagy már jön a tavasz.
A télűző farsangi szokásainkkal, télkergető versekkel, énekekkel, a
Busójárás felelevenítésével, kiszézéssel mi is csalogatjuk már a
tavaszt.

Idén is megtartottuk a Farsangi hetet, ahol a gyerekek egész
héten át beöltözhettek annak, aminek akartak. Voltak olyan kisgyerekek, akik minden nap más jelmezben jöttek az óvodába. A
farsang az óvodában csoportonként zajlott. Minden csoport különkülön a tornaszobában egy teljes délelőttön át jelmezes
felvonulást, táncos játékokat szervezett. A gyermekek és felnőttek
is beöltöztek, és vidám mulatozással űzték el a telet.
A járványügyi helyzet miatt az óvodában is nagyobb figyelmet
fordítunk a megelőzésre, a vírus megfékezésére, ezért az új szabá
lyok az intézkedési tervünkben megfogalmazásra kerültek és
ezeket a szülőkkel is megismertettük.
Az óvodákban március 8-ától rendkívüli szünetet rendeltek el.
A járvány terjedésének megakadályozása, csökkentése érdekében

miatt.
intézményünkben ezen időszak alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk azoknak a gyermekek, ahol a szülők dolgoznak és a kisgyermek felügyeletét nem tudják megoldani. A renkívüli szünet alatt az
óvoda épületében teljes fertőtlenítésre kerül sor.
Reméljük, hogy hamarosan újra megtelik gyermekzsivallyal az
óvodánk!
Czentnerné Lantos Erika
óvodavezető

Mi újság a könyvtárban?

Az iskolák bezárásával párhuzamosan, március 8-tól az iskolai könyvtári ellátásunk szünetel. Emellett a felnőtt könyvtár
(november óta) szintén zárva tart. Ennek ellenére igyekszünk
továbbra is az olvasók rendelkezésére állni, így a könyvek
házhozszállítása még mindig megoldható. Kéréseiket e-mailben
juttassák el hozzánk! ( konyvtar@hosszuheteny.hu vagy wmonika
ilona@gmail.com )
A „kényszerleállás” ellenére a könyvtárban töretlenül zajlik
az állományalakítás. A legtöbb időt könyveink selejtezésére
fordítjuk. A kevésbé népszerű, tartalmilag elavult vagy természetes úton elhasználódott (de még értékesítésre alkalmas)
dokumentumainkat felajánlottuk a Könyvmentők Kulturális
Egyesületnek.
A Csorba Győző Könyvtár segítségével megkezdődött az
állományunk vonalkódozása is amely várhatóan egy évet fog
igénybe venni, így a régi Szirén katalógusunk leváltásra kerülhet.
Helyette a korszerű Corvina integrált könyvtári rendszert fogjuk
használni mi is.
Habár a járvány indokolttá tette a helyben használat szüneteltetését, mi mégis tűkön ülve várjuk vissza kedves olvasóinkat!
Hajnal Réka

Az iskola udvarán a kézilabda pálya alatti negyven éves
betontámfal több helyen megrepedt. A támfal további
mozgását, esetleges kidőlését úgy akadályozzák meg, hogy elé
építenek egy négy lépcsős lelátót, nézőteret. Így a további
károsodás és veszélyhelyzet elhárítása mellett hasznos teret
alkítanak ki a gyerekek számára. A terveket Bacskay László
készítette a beruházást a Pécsi Tankerület finanszírozza.
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Hírek az iskolából

Januárban, amikor – a decemberi kritikus állapotok után –
közel teljes tanuló és pedagógus létszámmal térhettünk vissza a
téliszünetről, reméltük, hogy túl vagyunk a nehezén, hisz a
második hullám már gyengülőben volt és kedvező hírek érkeztek
a vakcinákról. Sajnos nem így lett. Jött a minden eddiginél
erősebb harmadik hullám, és vele együtt az elkerülhetetlen
bezárások. Ez természetesen az iskolákat is érintette; március
nyolcadika óta ismét tanterven kívüli munkarendben oktatunk. A
tavalyihoz képest annyival könnyebb helyzetben vagyunk, hogy
nem ért bennünket teljesen felkészületlenül az újabb digitális
időszak.
***
Tehát újra elnéptelenedett az iskola, csak néhány ügyeletben
lévő gyermek hangja töri meg a nyomasztó csendet. Pedagógusaink az otthonukból, egy előre kidolgozott protokoll szerint tanítanak, az egységes, kifejezetten a digitális oktatás céljára létrehozott internetes platform (G Suite for Education) segítségével,
elsősorban a „Google tanterem” elnevezésű alkalmazással. Az
online tanórák mellett többféle módszert is bevetünk a tananyag
eljuttatására, feldolgozására, elsajátíttatására, ellenőrzésre,
értékelésre. Segítségképpen valamennyi nélkülözhető laptopunkat a rászoruló családok rendelkezésére bocsátottuk. Tudjuk,
hogy így is számos nehézséggel kell megküzdeni a gyerekeknek
és a szülőknek, de folyamatosan várjuk a visszajelzéseket,
észrevételeket, hogy ha lehetséges, segíteni tudjunk.
***
Az élet azért nem állt meg teljesen az iskolában sem: folyik a
fertőtlenítő nagytakarítás és a karbantartás. Az iskola udvarán
pedig a terveknek megfelelően elkezdődött a vízelvezető
csatornák felújítása, valamint a veszélyesen dőlésnek indult
támfal megerősítése. E célra egy úgynevezett „tribün” épül,
amely nem csupán a támfal dőlését akadályozza meg, hanem
ülőhelyként, nézőtérként is szolgál majd.
***
Sajnos a tavaszra tervezett programjaink nagy része elmarad
vagy későbbre halasztódik. A járványhelyzet áldozatául esett
például a hagyományos egészségnap, a fordított nap, a húsvéti
játszóház, valamint több, szintén hagyományos tavaszi hangversenyünk. Ugyanígy elmaradnak a tanulmányi és sportversenyek, zenei találkozók. Ami viszont nem marad el: az első
osztályosok beiratkozása. Erről egyelőre csak annyit tudunk biztosan, hogy a tavalyihoz hasonlóan interneten zajlik majd, de
április 15-én és 16-án személyes megjelenéssel történő
beiratkozásra is lesz lehetőség. Minderről tájékoztatást nyújtunk
az iskola honlapján (https://hetenyisuli.hu/), facebook oldalán
(https://www.facebook.com/hosszuhetenyiiskola), illetve a 0672/490-827, és a 06-30/831-3643 telefonszámokon.
***
Köszönöm a gyerekeknek, szülőknek, kollégáimnak, hogy
kitartanak és együttműködnek ebben a különösen nehéz
helyzetben is, az Önkormányzatnak pedig köszönöm a segítőkészségét. A tavasz, a beadott oltások növekvő száma azért
mégiscsak bízni enged abban, hogy mielőbb helyreáll a rend, viszszatér az élet a rendes kerékvágásba az iskolában is. A magam és
az intézmény valamennyi dolgozója nevében kívánok mindenkinek jó egészséget és boldog húsvéti ünnepeket.
Grosch Szilárd intézményvezető
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Maszk a bál...

Februárban rendeztük meg iskolánkban a hagyományos
farsangi mulatságot, amely idén két napig tartott. A vírushely-zetre való tekintettel, a szokásostól eltérően, osztálytermi
keretek között ünnepelhettek a gyerekek. A diákok sokféle
ötletes, szép jelmezben érkeztek. A Diákönkormányzat ebben
az évben minden osztályból egy-egy, a diákok által választott
legjobb jelmezt jutalmazott. Mivel sok felnőtt is beöltözött,
szavazás alapján a tanári jelmezek közül is kiválasztottak
egyet a tanulók.
Fotó: Balázs László

Művészeti iskolánk hírei

Művészeti iskolánk 2019. őszén sikeres pályázatot nyújtott be
a Nemzeti Tehetség Programhoz. A „Tehetségkibontakoztatás a
kamarazenekari munka során” című pályázat célja a vonós tanszak tanulóinak minél jobb megismertetése a zenekari munkával.
A pályázat lehetőséget nyújtott volna arra, hogy iskolánk hegedűs
növendékei a pécsi Szent Mór Iskolaközpont zenekarával
közösen egy zenekari táborozáson vehessenek részt, majd az ott
megszerzett tudásukat egy zenekari versenyen mutathassák be.
Indulás előtt 3 nappal azonban le kellett mondani a tábort (2020.
március 13-15.) a covid 19 járvány miatt. Sajnos a 2020. március
21-re tervezett IV. Dél-Dunántúli Zenekari Verseny is elmaradt. A
tábort ősszel sem lehetett bepótolni, így a pályázat módosítását
követően nyílt lehetőség a Pannon Filharmonikus Zenekar vonós
szólamvezető művészeiből alakult Eozin Vonósnégyessel való
találkozásra (sajnos csak online formában).
A szakmai napon a zenekari munkáról, a gyakorlásról és a
„zenész élet” nehézségeiről hallhattak előadást a tanulók és
szüleik. A pályázati támogatásnak köszönhetően a vonós tanszak
eszközállománya jelentősen bővült: 2 manufakturális hegedű, egy
manufakturális brácsa, húrok, kottaállványok és ritmushangszerek (moldvai dob, triangulum, csörgődob) kerültek beszerzésre, segítve a vonós tanszak fejlődését és a kamarazenekari
munkát.
dr. Mericsné Rábai Katalin hegedűtanár
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Juttassuk adónk 1 %-át
a helyi civil szervezeteknek!

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

Bortermelők és Borbarátok
Hosszúhetényi Egyesülete
Életrendezés Háza
Falusi Turizmus Egyesület
Gyalogút Alapítvány
Hosszúhetény Fejlődéséért
Alapítvány
Hosszúhetényi Hagyományőrző
Egyesület (Népi Együttes)
Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány
Hosszúhetényi Kulturális
Alapítvány (Iskola, Óvoda)
H. Nagycsaládosok Egyesülete
Polgárőr Egyesület
Püspökszentlászló Barátainak
Egyesülete
H.Turista Egyesület
H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Zengő Lovas Egyesület
H.Cserkész Barátikör Egyesület

18320949-1-02
18064333-2-42
18320891-1-02
18318979-1-02

18324149-1-02

18325920-1-02
18315488-1-02

19031257-1-02
18209376-1-02
18321706-1-02

19387675-1-02
18740969-1-02
18514450-1-02
18326017-1-02
18977950-1-02

I d õs ek k ös zön t és e

Az elmúlt időszakban Fuchsz Ferencné Strung Teréz,
Fuchs Ferencné Kovács Anna, Takács Lászlóné Hollósi
Mária, Bárdos Ferencné Bózsa Mária, Hegedüs Iván, Szibelle
Jánosné Gungl Erzsébet, Varga Jánosné és Meiszter Klára a
80-dik, Radó Zoltánné Wágner Piroska, Horváth Józsefné
Györkö Rozália, Nimsz Lajosné Ferenczi Ilona, Makai Zoltánné Szalai Julianna a 85-dik születésnapját ünnepelte. Gergely
György a 90 éves évfordulót, Fuchs Károlyné Girschig Mária
a 92-dik, Lamár Jánosné Kasza Erzsébet pedig a 94-dik
születésnapját ünnepelte.
Kedves Szépkorú Hosszúhetényi Lakosaink!

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket
születésnapjuk alkalmából. Lassan megtanulunk együtt élni a
veszélyhelyzettel, melyből most kimaradnak a személyes
találkozások, beszélgetések, kézfogások és ölelések. Ezért
engedjék meg, hogy a Zengő hasábjain keresztül köszöntsem
Önöket és kívánjak jó egészséget és kitartást a mindennapokhoz!
Hosszúhetény Község Önkormányzata nevében:
Dr. Csörnyei László polgármester

— Két kelet-mecseki civil
szervezet, a kiújbányai Neuglashütte Kultúrfalu Egyesület
és az Óbányai Német Olvasókör Egyesület közösen terjeszti
fel az üveges hagyományokat
a szellemi kulturális örökség
megőrzését szolgáló programok és tevékenységek nem-

zeti nyilvántartásába. A kérelmet a szentendrei skanzenben
működő Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatóság bírálja el.
Kedvező döntés esetén, mint
magyarországi szellemi hagyaték ápolói, más országokkal
karöltve, felkerülhetünk az
európai örökségek listájára is.

Anyakönyv

Születtek:
Németvári Koppány
Varga Áron
Zsombéki Máté
Pártos-Gáll Panka
Szászfai Vince
Lukács Míra
Straub Martin
Bodor Júlia Boróka
Zugfil Karina

2020. december 6.
december 9.
2021. január 9.
január 19.
január 20.
január 23.
február 3.
február 8.
március 5.

Házasságot kötöttek:
Jeftuhov József és Onódi Etelka Zsuzsanna
Morber Attila és Papp Krisztina

Március elejétől lehetőség van a lakossági használt sütőolaj
környezetkímélő begyűjtésére. A sütőolajat és zsíradékot az
eredeti csomagolásban, PET palackban vagy egy zárt befőttes
üvegben lehet elhelyezni az iskolánál és az óvodánál erre
rendszeresített, jól megkülönböztethető sárga gyüjtőedényben.

december 11.
március 5.

Elhunytak:
Sorosics Istvánné sz. Kővágó Ilona (1934)
december 2.
Bocz Istvánné sz. Tordai Erzsébet (1925)
december 16.
Szanati Istvánné sz. Lovas Rozália Anna (1923)december 22.
Ungi Ferencné sz. Wéber Erzsébet (1934)
december 31.
Hőhn Györgyné sz. Pohli Teréz (1938)
január 3.
Kiskovács Zoltánné sz. Lukács Ilona (1958) január 8.
Sudár János (1960)
január 26.
Krasznai Antal István (1930)
január 30.
Miszlang Lajos Béla (1948)
február 6.
Szedeli Ferenc (1936)
február 18.
Szentesi László Jánosné
sz. Szolga Mária Piroska (1949)
február 26.
Szentes Judit (1975)
március 2.
Dallos Gáborné sz. Kiss Erzsébet (1936)
március 14.
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A kelet-mecseki erdők
megtisztítása

A Hosszúhetényi Turistaegyesület ebben az évben is megszervezte a már hat éve hagyományosnak mondható szemétgyűjtő
akcióját a Kelet-Mecsekben. A program sikerét jól mutatja, hogy
évről évre egyre többen csatlakoznak és érzik fontosnak a turistautak és erdők megtisztítását. Idén közel száz résztvevője volt az
eseménynek, akik , mint 100 km-t tisztítottak meg. A szemétszedéskor összegyűlt több köbméternyi hulladékot az önkormányzat segítségével szállították el.

Polgármester úr és a képviselők rendelkezésre tartási
keretének jóvoltából ismét szépült a klubunk. Az Idősek
Klubja nevében köszönöm az anyagi támogatást! Óriási köszönet Török Istvánnak és Schleier Zoltánnak, hogy szabadidejükben a laminált parkettát precízen és igényesen lerakták.
Nagyon köszönöm Szily Ferencnek, hogy ingyen biztosította
számunkra a szegőlécet.
Kisteleki Andrea klubvezető

Véradás másként

Húsz önkéntes jelent meg február 25-én a Kultúrházban rendezett idei első véradónapon. A járvány miatt nagyobb körültekintéssel rendezett alkalmon megjelentek száma megfelelt a tervezett
létszámnak, ugyanis a rendszeres véradók értesítésének a módja
is megváltozott. A névre szóló behívó kártyák megszűntek, a
vöröskereszt munkatársai telefonon keresik fel a véradókat és
egyeztetnek velük. Természetesen bárki megjelenhet az adott
időpontban a véradáson, akkor is ha nem hívták előtte fel, mert
más módon – plakát vagy egyéb hirdetés útján – értesült az
eseményről. A véradók utalványt kapnak, a véradásokat szervező
Vöröskereszt pedig a rendelkezésére álló adományokból (könyv
ruhanemű, tisztálkodási szerek, babkonzerv stb.) jutalmazza a
megjelent önkéntes donorokat. Bíztatunk mindenkit a véradásra,
május végére tervezzük a következő véradó napot!
Réthy Zsuzsanna

Hetényi alkotások
a Nemzeti Színházban

Ősszel, az Ars Sacra Fesztivál keretében nyílt Marsai Ágnes
hetényi képzőművésznek kiállítása „Csak ülj a földre és beszélj az
égre” címmel Budapesten a Magyarok Házában. Ez az anyag
magyar írók és költők műveihez kapcsolódik. Rideg Zsófia a
budapesti Nemzeti Színház dramaturgja látta a kiállítást, és
meghívta az alkotót a nemzeti teátrumba, arra kérve, hogy az
anyagot igazítsa a színház műsorához. Ez nem volt nehéz feladat,
sok közös pontot találtak. Többek közt Juhász Ferenc, Weöres
Sándor, Nagy László is szerepelt repertoárjukon. A megnyitó
Wass Albert Tizenhárom almafa c. darabjának a premierjéhez
kapcsolódott, így a kiállítás anyagába bekerült Ágnes Wass Albert
sorozatának néhány lapja, és egy hosszabb bibliai sor az
Újszövetséghez készült képeiből, annak kapcsán, hogy jelenleg is
műsoron van a Csíksomlyói passió. (https://nemzetiszinhaz.hu
/hirek/2020/11/csak-ulj-a-foldre-es-beszelj-az-egre)
A novemberi megnyitó után hamarosan lezárták a nagyközönség előtt a színházat, így a bizonytalan nyitás miatt a képek
a napokban hazakerültek. Készült viszont egy kisfilm a kiállításról, az alkotó tárlatvezetésével, amely hamarosan látható lesz,
reméljük olvasóinkhoz is eljut!

A március 6-i eseményre, – melyet mindenképpen az erdei
vegetáció megindulása előtt kellett lebonyolítani – a járványügyi
intézkedések betartásával került sor, a regisztrációnál kötelező
volt a távolságtartás, a maszkviselés és a kézfertőtlenítés is, majd
a szemétszedők 5-8 fős csoportokban indultak el a különböző
úticélok felé az erdőben.
A szemétgyűjtésben a lelkes természetjárókon kívül részt vettek a hosszúhetényi 682. sz. Vácz Jenő Cserkészcsapat tagjai, a
komlói Nagy László Gimnázium diákjai és több civil szervezet is.
A turistaegyesület jövőbeni céljai közt ezzel összhangban a civil
közösségek együttműködésének szorosabbra fűzése is szerepel,
például a Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltóegyesülettel, illetve a
Hosszúhetényi Nagycsaládos Egyesülettel is.
A fiatalabb korosztályok bevonásával azt próbálja elérni az
egyesület, hogy a gyerekek környezettudatosan nőjenek fel, ne
szemeteljenek, és mutassanak példát társaiknak is. A legfiatalabb
szemétgyűjtők lelkesedését csak fokozta a regisztrációkor kapott
ellátmány és apró ajándék is. Minden résztvevő számára biztosított az egyesület kesztyűket és zsákokat is, a Magyar Falu Program támogatásával. A jó hangulatot a szép környezetben és a friss
levegőn eltöltött idő, a jól végzett munka és a jótett után érzett
elégedettség biztosította.
Folkmann Judit

TÁNC-SZÓK

Februárban megjelent egyesületünk kiadványának a
Múltmentőnek legújabb száma. A húsz oldalas újság ezúttal
főként a hetényi kézilabdázás első ötven évét mutatja be, de
szemezget a Pécsi Figyelő 122 éve Hetényről megjelent írásaiból és közzéteszi az olvasók által küldött fotókat. A
Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület tagjai igyekeztek
minden házhoz eljuttatni az újságot, aki mégsem kapott ebből
a számból a nepiegyuttes@hosszuheteny.hu email címen
jelezze!
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KÉZILABDA

Lezárult a 2020-21-es női felnőtt kézilabda bajnokság alapszakasza. Az ismert vírushelyzet miatt rengeteg nehézség akadályozta csapatunk zavartalan munkáját, mérkőzéseit mind a saját,
mind pedig az ellenfelek részéről. A legfontosabb mérkőzéseken
minden alkalommal nélkülözni kellett egy vagy két alapembert.
A mérkőzések nagy része nem az ősszel egyeztetett alkalmakon
zajlott, volt csapat, aki a visszavágót már nem tudta vállalni, mert
teljesen megszűntek számára a felkészülés lehetőségei a
csarnokok kényszerű bezárása miatt. Ilyen mostoha körülmények
között sikerült a tavaly még NB-II-es Tamási mögött a második
helyen ráfordulni a rájátszás küzdelmeire, a másik csoport első
négy helyezettje ellen. A bajnokság elején kitűzött cél, felkapaszkodni a dobogóra, elérhetőnek tűnik ma is, annál is inkább,
mert a rájátszás első mérkőzésén magabiztos győzelmet könyvelhettünk el a kiváló erőkből álló Siófok ellen, annak dacára, hogy
két alapember ismét hiányzott, sérülés illetve karantén miatt.
Januártól immár új mezben játsszuk a meccseket. A képről
hiányzik: Bocz Virág, Czentner Blanka, Sásdi Boglárka.
A férfiak hagyományos rendszerben versenyeznek, az ősz jól
indult, szoros eredményekkel. A fiatal gárdához két új játékos
érkezett a tavaszi idényre. Sajnos betegség és a járványhelyzet
hátráltatták a felkészülést. Három mérkőzésük van hátra, cél
náluk is a dobogós helyezés elérése, melyre megvan az esélyük.
Csajkás Géza Fotó: Vágó István

ZENGŐ

LABDARÚGÁS

Az önkormányzat segítségével az elmúlt időszakban jelentős
fejlesztések valósultak meg, amelyek többek között javítják csapataink felkészülésének eredményességét. A tavalyi évben
tereprendezett edzőpálya világításának korszerűsítése már hosszú
évek óta tervben volt, valamint megvalósult az épület fűtés
korszerűsítése és az öltöző fürdőinek felújítása. Jelenleg is dolgozunk további korszerűsítéseken, melyek csapatainknak jobb
feltételeket teremtenek. Tervezzük a pályavilágítás és az öntözés
további fejlesztését.
Mivel játékosaink jó közösségeket alkotnak, aki tud szabadidejében igyekszik kivenni a részét a felújítási, karbantartási
munkálatokból.
Jelenleg hét csapattal veszünk részt a különféle bajnokságokban. Az U7, U9 és az U11 korosztállyal Gulyás Tamás dolgozik,
az U13-14-es korosztályok Bózsa Barnabással edzenek. A
járványhelyzet miatt a fiatalok bajnoksága akadozik.
Felnőtt csapatunk játékosedzője Mesterfalvi Attila, az öregfiúk
csapatát Lázár Ferenc és Karácsony Roland irányítja.
Mesnyi Tibor

Az öregfiúk csapata szeretettel várja a játékosmúlttal
rendelkező érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának az
egyesület legidősebb generációjához!

Kéz- és lábápolás,
körömépítés
Varga Szpatár Dóra
Béke u. 1.

30/447-2382
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