A HOSSZÚHETÉNYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
XXIX. évfolyam 1. szám • 2019. • március • 3 0 0 F t
Félmilliárdos beruházás kezdődik falunkban

Megújul a szennyvíztelep

Csörnyei László polgármester elmondta, hogy több nehéz
napot és álmatlan éjszakát okozott neki az aggodalom, mikor
úgymond „csúcsra járt a falu” (sok vendég, nagyobb esőzések
idején), hogy ne történjen semmi baj! Talán ez alatt a másfél év
alatt, míg elkészül a beruházás, már nem is fog!

– A húsz évvel ezelőtt épült szennyvíztelepet egyszerűen és szó
szerint kinőttük. – mondta Csörnyei László a február 27-ei projektnyitó rendezvényen az iskola aulájában. – Szerencsére 500
millió forint állami támogatást nyertünk a bővítéséhez, s a kormány az önrészt is átvállalta – folytatta a polgármester.
Hargitai János országgyűlési képviselő szerint óriási dolog,
hogy egy ekkora, összesen 578 M Ft-os, beruházást az állam teljes egészében támogat. – Persze az állam is mi vagyunk –
mondta, de ő is volt polgármester, s emlékszik, mikor még az
egészséges ivóvíz bevezetéséről volt szó a falujában. A lakosságnak bizony komoly összeggel be kellett szállni a beruházásba. Ezt a rekonstrukciót azonban az élet követelte ki, hiszen
annak idején 2500 lakosra tervezték a telepet, a lakosság száma
viszont ma Hosszúhetényben közel 3500.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a munkát az A-Híd Zrt.
nyerte el. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
kezeli konzorciumi megállapodás keretében. Mint azt Lengyel
Balázs-tól, a konzorcium projektvezetőjétől megtudtuk, március elején átveszik a munkaterületet, s ettől kezdve 570 napjuk
van a tervezésre, a vízjogi engedélyek beszerzésére, s magára az
építésre. Vagyis a munka oroszlánrészének ebben az évben el
(folytatás a 7.oldalon)
kell készülnie.

A községi ünnepély március 15-én
10 órakor a mozi udvarán lesz!

2

Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K

Testületi ülés – december 10.

A közmeghallgatás előtti rövid ülésen
Csörnyei László tájékoztatta a testületet,
hogy az elektromos teherautóra a pályázatot beadja. Ha nyernek, még mindig eldöntheti a testület, hogy akarja-e.
Bíró István lakosnak elmondta, hogy a
Fő u. 104. sz alatti bérlők elköltöztetése a
Hármashegy u. 1/D-be fog történni. Az
épület előkészítése folyamatban van.
Orbán László hozzátette, hogy hivatalosan Orsós Julianna bérli ezt a lakást
december 31-ig, aki jelenleg a Fő utcában
lakik. Január elseje után lesz beköltözhető
az in-gatlan. A bérlőknek már említette a
költö-zést, vagy együtt, vagy külön-külön
köl-töznek, de mindenképpen el kell
menniük a Fő utcai házból. Orsós Erzsébet
hivatalos gondnokát ismét megkereste levélben, hogy felvegye vele a kapcsolatot.
Pál Attila a Hármashegy utcai ingatlant megtekintette, szerinte szükséges egy
festés, fűtés kialakítása és valószínűleg a
padlót is cserélni kell. A munkálatokat
ahogy az időjárás engedi, megkezdik.
Belterületi út rendbetétele

Ságodi Péter Fő u. 64. sz. alatti lakos
részéről ismételt kérelem érkezett belterületi önkormányzati út felújítására. A
polgármester szerint indokolatlanul került
az út belterületbe. Egyeztetni kell dr. Hübner Mátyás főépítésszel erről.
Strung Nándor szerint is indokolatlan
volt ezen mezőgazdasági út belterületi úttá
tétele. Úgy gondolja, hogy a Hegyalja
utcára csatlakozó önkormányzati út kis
szakaszát be kell fejezni, és a sárrázót meg
kell csinálni.
Orbán László szerint a lényeg az, hogy
a sárázó a mai napig sem készült el a képviselő-testület korábbi határozata alapján.
Herbert Tamás is úgy vélte, hogy ha
határozat készült róla, akkor meg kell csinálni. Hozzátette, hogy vannak olyan utak,
ahol többen járnak fel, és sokkal rosszabb
állapotban van.
Csörnyei László javasolta újabb határidő kitűzését a munkára.
A testület 6 igen szavazattal megbízta a
Település-üzemeltetési Nkft.-t, hogy a
korábbi határozatának megfelelően 2019.
május 31-ig készítse el a sárázót.

nyomvonala. A közvetlen szomszédjában
már rendelkezik saját területtel ezért, ha
tulajdont szerezne, akkor visszaállítaná az
eredeti állapotot és szántóként hasznosítaná.
Orbán László elmondta, hogy jelenleg
mindkét helyrajzi szám közútként van
nyilvántartva az ingatlan nyilvántartásban.
Az önkormányzati közút forgalomképtelen, eladni nem lehet.
Sebők János hozzátette, hogy a 090/2
hrsz. a régi kisvasút nyomvonala, ami a
kőbányától indult.
A testület a döntéshozatalt végül elnapolta, azzal, hogy az ingatlanokat megtekintik, és tisztázzák a telekhatárokat.
Buszjárat indulása

Bartos Antalné Hegyelő u. 1/a sz. alatti lakos módosítási kérelmet nyújtott be a
Hosszúhetényből 6.35-kor induló Volán
buszjárat indulási idejére. Több esetben is
késve indult a busz, ezért kérelmező több
alkalommal nem érte el a csatlakozást, és a
munkahelyéről elkésett. A testületet arra
kérte, hogy kezdeményezze a társaságnál a
buszjárat indulási időpontjának módosítását.
Herbert Tamás elmondta, hogy ő már
többször tett bejelentést a Volánnak a buszjáratok indulásának betartására. Az ügyintézést sajnos elég nehézkes a részükről.
Az ügyben egyelőre nem született döntés.
Fogorvosi kérelem

Dr. Szüts Marianna fogszakorvos kérelmében jelezte a fogorvosi ellátás működésének problémáit. A rendelőben található Eurodent kezelőegységet a saját költségén cserélte le a kezdéskor. Mára már a
fogászati szék 14 éves, sokszor megáll,
folyamatos szervizelést igényel, alkatrész
ellátása nem biztosított. Szükség lenne egy
új fogászati szék beszerzése, figyelemmel
arra, is hogy 2019. 01. 01-től egy új európai uniós jogszabály alapján egy kiegészítő
egységet, egy un. amalgám szeparátort kell
venni, mely összegyűjti az amalgámot.
Meglátása szerint a jelenlegi szék mellé
költségesebb lenne egy ilyen egység
kiépítése, mint egy új fogászati szék beszerzése, melybe ez már beépítésre került. A
jelenlegi TB finanszírozás mellett, ezt nem
tudja megfinanszírozni. A kormány ennek
megvételére kamatmentes hitelt biztosít a
Ingatlan eladás
futamidő 5 év. A fogorvos azt javasolta a
képviselő-testületnek, hogy ő felveszi a
Megkeresés érkezett Friedrich Szabolcs hitelt, viszont a törlesztő részleteket az
Palotabozsok, Kossuth L. u. 5. sz. alatti önkormányzat vállalja át.
lakostól a 090/2 hrsz-ú és a 092 hrsz-ú utak
A testület a döntést egyelőre elnapolta.
megvásárlására. Az indoklás szerint a
területek jelenleg és a jövőben sem tudják
funkciójukat ellátni, illetve a 090/2 hrsz-ú
Dr. Orbán László
terület egy megszüntetett vasútvonal
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A tavalyi falugyűlésen – melyen a
lakosság részéről tizenhárman vettek részt
–, elhangzott polgármesteri beszámoló
pénzügyi részét decemberi számunkban
már közzétettük. (A 2018-as év fejlesztési
kiadásait a túloldali táblázat tartalmazza.)
Csörnyei László polgármester a nagyobb beruházásokat részletesen is ismertette a falugyűlésen:
– A Hármashegy utcában, a volt katasztrófa védelmi területen a kisebb épületben a Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület pályázata segítségével egy
közösségi teret alakítottak ki. Befejezése
2019. július 31-ig várható.
– A Hegyelő utcában kb. 500 méter
útszakasz csapadékvíz elvezetése és beton
burkolata készül el, közel 58 millió forintos pályázati támogatásból. A közbeszerzés
lezajlott, a kivitelező az időjárás függvényében még a télen megkezdi a munkát.
– A Vásárút felújítására és csapadékvíz
elvezetésére szintén pályázatot nyert az
önkormányzat. Az út zúzalékos burkolatot
kap a szőlőhegy végéig. Ebben a pályázatban sikerült egy traktort is beszerezni, a
támogatás 34 millió forint volt.
– Az Egyházmegye pályázata útján a
templom külső homlokzata és a környezete
újul meg. A belső tér felújítását az önkormányzat az egyházzal közösen tervezi.
– Az ifjúsági klub felújítására is pályázott az önkormányzat a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulással közösen. A vizesedés nagy probléma a klubban, erre 1,3 millió forint támogatást kapnak.
– A Fő u. 143. alatti épület is felújításra kerül, amely a polgárőrök és a körzeti
rendőr részére ad majd helyet.
– A kultúrházra is pályázott az önkormányzat, forrás hiány miatt egyelőre nem
kaptak értesítést.
– Az iskolai konyhára beadott pályázat
egyelőre elbírálás alatt van.
– A bölcsöde tervei elkészültek, a pályázatot beadták, azonban az első körben
nem nyertek. A Belügyminisztérium újabb
kiírására, ismét beadták a pályázatot. A
bölcsödét az önkormányzat nem tudja
önerőből megvalósítani.
A polgármester elmondta még, hogy az
önkormányzatnak ingatlan eladásból bevétele is származott. A Kollmax Kft, 2,5
hektár területet vásárolt meg. A vállalkozás
kutya snack gyártással foglalkozik. A
területen a logisztikát és a gyártást valósítja meg önerőből, nem pályázatból. Kb. 1520 embernek tud munkát biztosítani a
közeljövőben.
Az elektromosautó töltőállomás az Emobil Elektromobilitas Nonprofit Kft.
tulajdona. A parkolóhelyeket kellett csak
az önkormányzatnak kialakítania, és szük-
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ség esetén annak szabaddá tételét kell biztosítania. Egyéb költsége nem származik
az önkormányzatnak ebből.
A képviselő-testület is tisztában van a
falu útfelújítási és járda építési problémáival. Évente a költségvetésből 20 millió
forint kerül az utak és járdák építésére.
2018-ban kb. 6-7 millió forintot költöttek
kátyúzásra. A képviselő-testület az utak
foltozgatása helyett, egy rendes felújítási
terv kialakítására törekszik. Először a forgalmas szakaszok kerüljenek sorra, utána
mérlegelve a többi. Elkészült a Hársas-telep második része és a Péter utca. A Hegyelő utca felújítása is folyamatban van.
Több kritikát is kapott az elmaradt utcákkal kapcsolatban. A munkálatok a
faluban folyamatosan készülnek, viszont
idén a csapadékvíz elvezetési problémák
soron kívüli feladatokat róttak az önkormányzati cégre. A nehézséget többek
között az jelenti, hogy míg pár évvel
ezelőtt 40-50 közmunkás dolgozott, most
csak 25-en vannak. Csörnyei László
hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület
tudja a problémákat, és keresi a megoldásokat, de egyelőre a lakosság türelmét
kérik, ha nem mindig az elvárások szerint
sikerül a feladatokat sorra venni.
A jövőre vonatkozóan elmondta még,
hogy tervben van egy tornacsarnok, rendezvényterem és a bölcsőde építése.
Folyamatosan fogják a játszótereket
megújítani és a közterületeket, ehhez szükséges egy zöldterület fejlesztési terv
készítése is. Önerőből az önkormányzat
ezen beruházásokat nem tudja megoldani,
a járdák, utak felújítását a keretekhez
mérten viszont folytatják.
***
Kiss Csaba közvilágítással kapcsolatos
kérdésére Csörnyei László elmondta, hogy
a közvilágítás tervezés alatt van, 21 új lámpa kerül majd beszerelésre. Öt db térfigyelő kamerára is beadták a pályázatot.
Sebők János képviselő hozzátette,
hogy a közvilágítás és az út felújítás feladatalapú támogatásban részesül, minden
évben tervezik, a tervek átfutása viszont
sok idő, az engedélyek megszerzése miatt.
Pál Attila Nkft. ügyvezető is megerősítette, hogy a kivitelezővel a szerződést
megkötötték, egyelőre a tervek engedélyeztetésére várnak.
Orbán László hozzátette, hogy 2013
óta nem volt normatíva emelés, viszont az
árak folyamatosan emelkednek, ami azzal
jár, hogy a támogatások reál értéke csökken.
Hegyi Zoltán az utakkal kapcsolatban
elmondta, hogy a Péter utca egy része
valóban felújításra került, de az utolsó 30
méteres szakasz kimaradt. Ez pontosan az
út emelkedő része, ami a Kossuth L.
utcához csatlakozik. A víz a hordalékot
lemossa az út aljára és tönkreteszi azt. A
Hársas út és az elkerülő út csatlakozásánál

Fejlesztési kiadások
2018.

Bölcsőde pályázati terv

Megnevezés

Tény

1 206 500

Arculati kézikönyv

550 000

Hegyelő u. vízelvezetési terve

609 600

Szünetmentes

96 933

Rack szekrény hivatali hálózathoz

104 431

Kanapé -hivatali bútorbeszerzés

98 000

Szünetmentes, elosztó

22 589

Duguláselhárítógép

200 000

Sarokpad - száz éves erdeti bútor

100 000

Hűtőszekrény - művelődési ház-könyvtár

70 000

Hordozható hangfal - házasságkötésekhez

48 900

Ormándi dűlő ivóvízhálózat bővítés terve

967 500

EFOP pályázat mikrosoft Office, Vírusírtó, Windows10,
Notebook Lenovo

561 889

Hh, Verseny u.9.parkoló kialakítási terve
Óvoda konyha eszközök
Gérvágó
Satu

Spirál - dugulásehárításhoz
Traktor, vonólap

Vegyszeradagoló

Nyomáscsökkentő
Szivattyúk
Projektor

Mosógép - óvoda

EFOP pályázat eszközök
Beruházások
Hársas u.

Kossuth L.u.23.

Óvoda konyha ingatlan felújítás
Ólomcsöves bekötés
Vízvezeték kiváltása

Hegyelő u. vízelvezetése
Felújítások

Önkormányzat összesen:

a vízelvezetés nincs megoldva. Kérdezte
még, hogy az önkormányzat hány teherautót működtet? Milyen állapotban van az
Unimog? Az elektromos kisteherautó ügye
hol tart? Tudomása szerint a településen
megépített elektromos töltőállomás csak
kisebb amper mennyiséget tud leadni, a
teljes feltöltéshez legalább 8 óra kellene.
Csörnyei László: Tudják, hogy minden
önkormányzati útnál a vízelvezetést
kellene elsőként megoldani, de a pályázatokból nem mindig sikerül. Két teherautó
van a Multicar és a Toyota. Az Unimog
kezelését most tanulják a vezetők, illetve a
bejáratása történik jelenleg. Lehetőség
nyílott a klímaszövetségen keresztül egy
elektromos
teherautó
bemutatására
Hosszúhetényben, melyről az Új Dunántúli Napló is írt. A teherautó magyar ter
mék, az autó teljesítménye csak kisebb
munkákra alkalmas. Ez a bemutató inkább

228 600
16 209 599

199 390
130 000

47 000

7 846 917

400 507
355 854

3 658 057

162 877

92 989

2 534 793

36 502 925

7 800 000
1 737 092

25 411 911
330 200

4 191 000

26 878 657
66 348 860

102 851 785

szemléletet tudott közvetíteni. Az elektromos töltő valóban arra jó, hogy visszatöltsön az akkumulátorba. Az elektromos
autót teljesen nem lehet feltölteni.
Sebők János hozzátette, hogy a Vásárút felújítása pályázatnál lehetőség nyílott
egy traktor beszerzésére, melyre az önkormányzat hótoló lapátja felszerelhető, igy
két hókotró áll rendelkezésre.
Gajdócsi László felhívta a figyelmet,
hogy a Vásárút tervezésénél is figyelni kell
a vízelvezetésre. Kérdése, hogy a bölcsőde
és sportcsarnok pontos helye megvan-e?
Az iskola előtti parkoló kialakításához a
földterületet kisajátították-e már?
Az óvodai konyhát felújították, de szagelszívót nem építettek, mi ennek az oka? A
másik probléma itt, hogy a Táltos csoport
öltözőjében időnként nagyon büdös csatorna szag van. A templom támfal bontása
miatt lesz-e útlezárás?
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Dr. Orbán László: Az iskola előtti erdősáv megosztása megtörtént, a kisajátítás
van vissza.
Pál Attila: A tervezés már megtörtént a
Vásárútnál. Az úttest helyreállítására és a
csapadékvíz elvezetésére is készült terv,
ami a rácsatlakozó utakról lefolyó vizet
tudja fogadni.
Csörnyei László: Az óvoda konyhájában jogszabály ne teszi lehetővé a szagelszívó beszerelését. A szennyvíz szagról
tudnak, többször jelentették a DRV Zrtnek, átmosták, egy ideig jó volt, de sajnos
ez túl mutat az óvodán, az egész Iskola
utcában büdös van. A templom támfal
ügyében nem egyeztetett vele az Egyházmegye, kért időpontot, de csak jövőre kapott.
Rozendaal-Pandur Zsanett: A Vásárúton végig lesz-e árok, és mikor lesz kész?
Valamint a kerti avar és nyesedék égetést
be lehet-e tiltani? A faluközpontban kellene elsősorban.
Pál Attila: A közbeszerzés lezárult, a
befejezés 2019. május vége. Kb. 800 méter
szakasz kerül felújításra, a költségkeret
ennyit tesz lehetővé.
Orbán László: Lehetséges, hogy országosan be lesz tiltva az avar és kerti hulladék égetés. Az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról kiadott BM rendeletmódosítást várja, ha ez nem történik meg,
akkor az önkormányzati rendeletben lehet
szigorítani a feltételeket. A civil szervezetek pályáztak az avar és kerti hulladék
égetés elleni kampány szórólapjainak terjesztésére. Ez valamint a korábbi komposztláda kihelyezési akciójuk is nagyon
hasznos volt. Jó gyakorlatnak tartja ezeket a
civil kezdeményezéseket, mivel elsősorban
szemlélet formálásra van szükség e téren.
Gajdócsi László ehhez kapcsolódóan
elmondta, hogy a szőlővenyige égetése
metszés után sokszor szükségszerű, hogy a
kórokozók ne tudjanak áttelelni. Ebben az
esetben mi a megoldás?
Orbán László: Egyedi felmentést lehet
kapni ilyen esetekben.
Takácsné Hegedüs Erika kérdésére a
polgármester azt válaszolta, hogy a templomhoz vezető járdát és az óvoda parkoló
részét is meg fogják csinálni, de csak a
templom felújítása után tudnak nekiállni.
Hegyi Zoltán: Mi a helyzet a Hármashegy utcai szemétlerakóval? Látta, hogy
sorompóval le van zárva, és kamera is lett
felszerelve. A Péter utcánál miért számolták fel a kukát? A faluban lévő parkolással
kapcsolatban sikerült-e előre lépni? Jó
lenne a központban is egy rendszert
kialakítani a parkolásokra!
Csörnyei László: A Hármashegy utca
alatt az önkormányzati beruházás törmelékét depózták le a területen. Azóta a lakosság is vitte oda a szemetet, a sittet. A
környezetvédelmi hatóság felszólította az
önkormányzatot a lerakó felszámolására,

melyet meg fognak tenni. Ez sajnos a
hosszúhetényi lakosság szemete, amit az
adóforintokból kell eltakarítani.
Orbán László: A Péter utcánál nem
számolták fel a gyűjtőedényt, hanem máshova helyezték. Ugyanis az új szolgáltató
autója nem fért oda a kukához a vezetékek
miatt. A parkolásra a felszólítások folyamatosan mennek ki. Sajnos a táblák sem hoznak megoldást, mert nem tartja be a
lakosság. A gyógyszertár kérésére a gyermekorvosi rendelő előtt lezárták a parkolót
hétköznap 8-10 óra között, mivel a gyógyszerszállító autó nem tudott ott megállni. A
lezárásra kihelyezett lánc két hét után
eltűnt. Ezt nem kívánja kommentálni.
Dr. Orbán László

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
beszámolója

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
a 2018 évi költségvetését 5.548.649 Ft bevétellel és kiadással fogadta el. Ebből a
Német Klub tagjainak színházjegyre
104.400 Ft-ot, a tavalyi svábbál terembérletére 30.000 Ft-ot, a báli tombola fődíjának felajánlott két színházjegyre 17.800
Ft-ot szavaztak meg. Továbbá döntött a
testület arról is, hogy a Babarci Dorfmusikanten Fúvószenekar által megren-dezésre
kerülő Kelet-Baranyai Fúvószenekari
Találkozót 10.000 Ft-tal támogatja. A
német önkormányzat kiemelt célja a helyi
óvodában és iskolában a német nyelvoktatás támogatása, ezért mindkét intézmény
részére 200.000 Ft működési támogatást
szavaztunk meg. Ezen felül 40.000 Ft-tal
támogattuk a nyári táborozást. Támogattuk a
Mosolyra fel! rendezvényt 20.000 Ft értékben.
A Német Klubbal közösen az elmúlt
évben május 19-én tartottuk a majálist,
ezúttal közösségi házunk avatásával egybekötve, (melyről a Zengő újság részletesen beszámolt - a szerk).
Az önkormányzat a partnerkapcsolatokat is fontosnak tartja, ezért együttműködési megállapodást kötött Sásd város és
Hetvehely község német önkormányzatával, a himesházai Branauer Musicanten
Egyesülettel, a Sásdi Deutsch Klubbal, az
M-N-K-B Egyesülettel, a Hetvehelyi
Általános Iskolával és a Hetvehelyi Gyermekekért Egyesülettel. Az alfdorfi partnereinkkel kötött megállapodás itthoni
megünneplésére június 18-án került sor,
mikor német testvértelepülésünkről huszonnégyen látogatták meg közösségi
házunkat. Rétessel fogadtuk a vendégeket,
akik gratuláltak a házhoz és a tájszoba
berendezéséhez. Részt vettünk a Tolnai
Német Nemzetiségi Baráti Kör jubileumi
kórustalálkozóján is, s vittünk számukra
egy gravírozott vázát virággal. Tormás
község német önkormányzata a német
tájház szentelésére és avatására hívta meg
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az önkormányzatot. Az avatás előtt részt
vettünk az I. és II. világháborúban elesettek megemlékezésén, ahol elhelyeztük
koszorúnkat is. A hetvehelyi iskola jótékonysági bálját tombola adománnyal
támogattuk.
A közösségi internet hozzáférés fejlesztésére kiírt GINOP pályázat támogatásával közösségi házunk rendelkezik
laptopokkal, tabletekkel, okostelefonokkal, projektorral illetve egy multifunkcionális nyomtatóval. Az eszközök átadására október 31-én került sor.
A Szent Márton napot ismét közösen
ünnepelte a testület a Német Klubbal, ezúttal a közösségi házban. Erre 250.000 Ft-ot
szántunk. Felsőnána német önkormányzata
disznótorra hívott meg minket, melyen 8
fővel vettünk részt. Több éves gyakorlat,
hogy az önkormányzat hozzájárul a gyerekek Mikulás-napi ajándékához, melyet
tavaly 20.000 Ft-tal támogattunk. Decemberben megtartottuk hagyományos családi
estünket is, melyen a Német Klub tagjai és
tolnai partnereink vettek részt. Az est
támogatására 250.000 Ft-ot szántunk.
Orbán Éva elnök

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
beszámolója

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évben 782.000 Ft működési és
439.740 Ft feladatalapú támogatásban,
valamint 182.600 Ft kiegészítő működési
támogatásból részesült. Ezen kívül a helyi
önkormányzattól 100 ezer forint működési
célú visszatérítendő támogatást kapott. A
bevételek között említeni kell még a közmunkaprogram kertében kapott 1.699.082
Ft-ot is. Összesen 2.154. 340 Ft összegből
gazdálkodhattunk.
A roma önkormányzat működésének
technikai feltételeit a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
szerint, a községi önkormányzat hivatala
biztosítja. Ez meg is történik, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire minden esetben számíthatunk. A helyi önkormányzat
havi 32 órában térítésmentesen biztosítja a
polgármesteri hivatal tárgyalótermét.
A roma önkormányzat megállapodásban rögzített feltétetekkel együttműködik a
hosszúhetényi székhelyű Hajnal Roma
Érdekvédelmi Egyesülettel.
A korábbi évek jól bevált gyakorlata
alapján 2018-ban is több pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A pályázatokon 650.000
Ft-ot nyertünk. A roma nemzetiségű emberek esélyegyenlőségének biztosítása céljából az önkormányzat már több éve részt
vesz az országos közmunkaprogramban.
Ez évben 2 fő foglalkoztatására nyílott
lehetőség, akik a Pécsi Járási Foglalkoztatási Központon keresztül 1.699.082 Ft
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támogatást kaptak.
Május 1-jén Roma Közösségi Napot
tartottunk, melyre 250.000 Ft pályázati
támogatást nyertünk. Május 20-án Pünkösd alkalmával Máriagyűdre zarándokolt
a roma közösség. A projekt költségeire az
illetékes minisztérium 200.000 Ft-ot biztosított. Június 27-én Ádándra zarándokoltak a képviselő-testület tagjai. A programra a roma önkormányzat 80.000 Ft-ot
biztosított a 2018. évi költségvetéséből.
A hátrányos helyzetű roma gyerekeknek hat napos programot szerveztünk
Ádándra és Zamárdiba. A gyerekek
meditációs előadásokon, hitéleti oktatáson
és drogprevenciós előadáson vehettek
részt. Ezen kívül volt közös meditáció is.
A tábor balatoni fürdőzéssel zárult. A roma
önkormányzat saját éves költségvetéséből
175.000 Ft-ot biztosított a programra.
December 1-jén az évet szintén Roma
Kulturális Nappal zártuk, (melyről a Zengő
is beszámolt-a szerk.)
A képviselő-testület november 29-i
ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetési
koncepciót. A koncepcióban megfogalmaztuk a jövő évi célokat: tovább folytatja
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közmunka programot. Kiemelt célunk a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkóztatás elősegítése. A
Megyei Igazságügyi Hivatallal és a Vöröskereszt Önkéntes Centrummal együttműködési megállapodást szeretnénk kötni,
közérdekű önkéntes tevékenységre. Az
RNÖ irodában szeretnénk lehetővé tenni a
roma nyelv használatát. Folytatjuk a jól
bevált és sikeres Roma Napok szervezését,
ezek keretében egészségügyi, bűnmegelőzési és drog prevenciós előadásokat
tervezünk. Főzőverseny és Ki Mit Tud?
megtartását is célul tűztük ki a 2019-es
évre. A nemzetiségi közösségeknek az
adott településhez kötődő történelmi
múltjával örökségével kapcsolatos feladatok keretében tervezzük a régi roma
mesterségek felelevenítését, mint például a
kosárfonást, cirokseprő készítést. Továbbra is támogatjuk a helyi hitéleti tevékenységet roma nyelvű misék megtartásával.
Bogdán Istvánné elnök

Testületi ülés – február 12

A folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban Sebők János képviselő kérdéseire
Csörnyei László elmondta, hogy az elektromos gépjármű pályázat előkészítés alatt
van, pályázati támogatás 1.500.000 Ft. A
Sportegyesület elnökségének tagjaival
folyamatosan egyeztet, utána tudja összehívni a közgyűlést.
Pál Attila Nkft. ügyvezető elmondta,
hogy a gyalogátkelőhöz keresi az új tervezőt, de sajnos a megkeresettek nem vállalták, mert túl sok munkájuk van. Amint

talált új tervezőt tájékoztatja a testületet.
Modern Falu Program

Csörnyei László tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Modern Falu Program pályázati lehetőségeit a Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta, javaslatait elfogadásra javasolja.
Strung Nándor bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottsági
javaslatban a pályázatok benyújtására
felállított sorrendben nem szerepel a
kisújbányai egyházi ingatlanok (régi iskola) felújítása. Ezért javasolja, hogy az egyházi alkalmazott bértámogatásával egy
sorba kerüljön bele az egyházi ingatlanok
felújítása, továbbá kéri, hogy az út
felújítási pályázatba kerüljön bele a
kisújbányai útfelújítás is.
Pál Attila megjegyezte, hogy a program pályázatainak kiírásakor a képviselőtestületnek a pályázati kiírás szerinti döntést ismét meg kell hoznia.
Csörnyei László hozzátette, hogy a
pályázatok különböző időpontban fognak
megjelenni. Javasolja, hogy ezek sorendjében pályázzon az önkormányzat a
bizottsági javaslatban megjelöltek szerint.
Az illegális hulladéklerakó felszámolására
beadandó pályázathoz is kéri a testület
jóváhagyását.
Továbbá a KEHOP 2.2.2.-15-201600055 „Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése”
című pályázatban a konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú módosítására van szükség az összköltség-növelési kérelem benyújtása miatt. Ez azért
szükséges, mert, a közbeszerzési eljárás
során beérkezett ajánlatok meghaladták a
támogatási szerződésben szereplő építési
költséget. Ennek biztosítására keresték
meg az Irányító Hatóságot.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a módosítást és a pályázatok beadását az alábbiak szerint: A Modern Falu Program keretében pályázatot nyújtanak majd
be a Fő u. 170. alatti önkormányzati ingatlanban mozgáskorlátozott WC helyiség
kialakításra, új fogorvosi eszköz beszerzésére, a kisújbányai főtéren lévő egyházi
ingatlanok felújítására, az egyházi alkalmazott 12 havi bértámogatására, a
művelődési ház közösségi terének felújítására, belterületi önkormányzati utak
felújítására, belterületi járdák felújításának
építőanyag-támogatására, közterületek
karbantartásának eszközfejlesztésére, az
óvoda udvarának bővítésére, földterület
vásárlására, parkoló kialakítására, óvodai
sporteszközök beszerzésére valamint a
temetői parkolók kialakítására, gyalogjárdák kiépítésére, a kisújbányai temető
kerítésének felújítására.
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A 2019. évi költségvetés elfogadása

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság az
önkormányzat és intézményei 2019. évi
költségvetés-tervezetét megtárgyalta és azt
a bizottság javaslataival kiegészítve elfogadásra javasolta.
A bizottság az off-road verseny támogatására 300.000 Ft-ot, a Zengő Sportegyesület részére 200.000 Ft-ot javasolt.
Kozmáry Péter, az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke szóban egészítette ki az
egyesület működési költségeire beadott
797.000 forintos támogatási kérelmét,
mivel a bizottság úgy vélte, hogy nem
egyértelmű mi mire megy el. Például éves
autópálya matrica szerepel a költségek
között, de benzin költség nem. A bizottság
részéről az is felmerült, hogy az egyesület
évi 100 ezres bevételét is lehetne növelni,
pl. a busz bérbeadásával.
Kozmáry Péter elmondta, hogy az
lenne a legjobb, ha a benyújtott számlákra
kapnák meg a támogatást, így mindig
nyomon követhető lenne a kifizetés és a
felhasználás.
A katasztrófavédelemtől kapnak támogatást, de a fecskendő szivattyú felülvizsgálatát nem vállalják át. A buszhoz sofőrt
is biztosítanak, a személyszállítást a szabadidejük terhére végzik. S mivel az autó karbantartását is az egyesület végzi, ezért nem
szívesen adnák ki a buszt idegeneknek
bérbe. Az épület felújítására vonatkozó
pályázatban vegyes tüzelésű kazán szerepel, a pályázat beadásakor nem volt
lehetőségük a fűtés fajtájának megválasztására. Azt viszont nem tudják vállalni, hogy a kazánt valaki folyamatosan
fűtse, illetve felügyelje. Ezért szeretnének
egy elektromos kazánt, figyelemmel arra,
hogy a projektben napelem elhelyezése is
szerepel, így nem keletkezne az áramfogyasztásból többlet költség. A gáz
bevezetése sokkal bonyolultabb és költségesebb.
Papp János hozzátette, hogy a téli
időszakban megfelelő lenne a kiegészítő
elektromos fűtés, a tájházban is így oldották meg. A Zengő Sportegyesület támogatására ő 300.000 Ft-ot javasolt a bizottsági ülésen, kéri ennek megfontolását!
A képviselő-testület végül – 500 M Ft
bevétellel és kiadással – elfogadta az önkormányzat idei költségvetését. A március
8-9-én megrendezésre kerülő autóverseny
költségeihez 300 és a Zengő Sportegyesület részére is 300 ezer forint vissza
nem térítendő támogatást szavazott meg, s
elfogadta a Tűzoltó Egyesület 797 ezer
forintos kérelmét is.
Iskolai körzethatárok véleményezése

A köznevelési feladatokat ellátó ható-
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ság – jelen esetben a megyeszékhely szerinti járási hivatal – határozza meg és teszi
közzé az iskolák felvételi körzetét. Az
önkormányzatnak véleményezési joga van,
melyet testületi döntés formájában február
15-ig kell megküldenie a járási hivatalnak.
A képviselő-testület a körzethatárok
kijelölésével egyetértett.
Kártérítési ügy

Lovas Tibor és Lovas Tiborné Ormándi u. 49/A. alatti lakosok régóta húzódó
kártérítési ügyére tettek pontot a képviselők. Még a patakpart felújítása miatt
keletkezett káruk a melléképületükben,
melynek helyreállítására több javaslat is
született korábban. A most benyújtott
megállapodást – mely szerint egymillió
forint kártérítést fizet az önkormányzat a
kérelmezők részére –, a testület egyhangúlag elfogadta.
Támogatási kérelem

A Rákóczi Szövetség megküldte a
beszámolóját, és ismét köszönetet mondott
az önkormányzat múlt évben adott támogatásért. A képviselők ezúttal is megszavazták az 50 ezer forintot, mellyel a Szövetség magyar iskolaválasztási programját
támogatják.

Bejelentések, egyebek
Bartos Antalné és társai buszjárat
panaszára a tavaly év végi testületi ülésen
nem született határozat, ezért a képviselők
most döntöttek arról, hogy támogatják az
autóbusz indulási idejének módosítását
célzó javaslatot, s megbízták a jegyzőt,
hogy küldje meg a kérelmet és a képviselőtestületi határozatot a Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. részére.
***
Csanádi Szilvia Fő u. 38. sz. alatti
lakos önkormányzati lakbér tartozásának
elengedésére vonatkozó kérelméről a döntést a testület a következő ülésig elnapolta.
***
Strung Nándor azzal a kéréssel fordult
a képviselő-testülethez, hogy egy elmaradt
kisajátítás miatt, szeretné kisújbányai
ingatlanának eredeti állapotba történő viszszaállítását. Korábban az önkormányzat
osztotta meg a területet, és vállalta az ezzel
járó költségeket egy önkormányzati út
kialakításának szándékával. Végül azonban a terület ellenértékét nem fizette meg
és a kisajátítás sem történt meg, ezért azt ő,
mint tulajdonos visszakapta, s most az eredeti állapotnak megfelelően szeretné
összevonatni az ingatlanokat. A szomszédos telek tulajdonosát nem zavarja az
összevonás, érdekeit nem sérti, mivel a
földjét meg tudja közelíteni más irányból
is. Hozzátette, hogy az 1985-ös térképen

még szerepelt a szomszédos ingatlanhoz
vezető földút, az utána lévőkön már nem.
Orbán László szerint valószínű, hogy a
légi felvételen nem látszott az út, így a
későbbi térképekre már nem került rá. Az
ingatlanok jelenlegi összevonási díja
125.000 Ft lenne, javasolja, hogy az önkormányzat ezt vállalja át.
A képviselő-testület – 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal – elfogadta a javaslatot, s
az összevonással egyetértett.
Szociális Szövetkezet

Kelet-Mecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális Szövetkezet néven helyi
termelőkből, kézművesekből szociális
szövetkezet alakult községünkben, mely
nem termelő, hanem szervező-szolgáltató
tevékenységet végez majd. Az önkormányzat alapító tagként segítheti a
szövetkezet munkáját, melyhez szükséges
a képviselők hozzájárulása.
Sebők János szerint vannak jó példák
országosan a szociális szövetkezetekre, de
azok főleg termeléssel foglalkoznak.
Többségük állami támogatással működik,
és ha már nincs támogatás, utána megszűnnek.
Csörnyei László hozzátette, hogy a
tevékenységi körök bővítése vagy szűkítése csak egy formanyomtatvány kitöltésén
múlik. A környező falukban is van szociális szövetkezet, mely jól működik,
például Lovászhetényben. Lehet ebből a
jövőben jót kihozni.
Papp János szerint eddig is voltak
kistermelők, kézművesek, akik dolgoztak,
a szövetkezet által egy egységes arculattal
tudnak megjelenni a piacon, ami mindenképpen pozitív.
Óbert Gábor is úgy gondolja, hogy a
szövetkezet bármerre fejlődhet a jövőben.
A képviselő-testület végül úgy döntött,
hogy alapító tagként belép a szövetkezetbe.
Hulladék ügyek

Papp János vetette fel, hogy a külteleki ingatlanok tulajdonosaival a szolgáltató
kötött-e hulladék elszállítási szerződést?
Ugyanis többen jelezték, hogy a külteleki
részről sokan behordják a faluba a szemetet.
Orbán László elmondta, hogy az
állandó lakosok, akik életvitelszerűen laknak Kisújbányán és a szőlőhegyi részeken
egységesen fizetik a 60 literes kuka díját. A
Szőlőhegyen gyűjtő pontokon vannak
elhelyezve a konténerek, ahová a szemetet
lehet tenni. A szőlőhegyi tulajdonosok
részéről felmerült, hogy szelektív gyűjtőedény kihelyezését igényelnék.
Pál Attila is tapasztalta, hogy sok helyen a veszélyes hulladékot és a nem kommunális hulladékot is kihelyezik a
gyűjtőedények mellé.
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Sebők János szerint addig nem is lesz
másképp, míg – nyugati mintára –, keményen nem büntetik a szemetelőket. Nálunk
még a nyesedéket is kiviszik a faluból,
pedig zöldjárat is van. Felmerült, hogy az
önkormányzat új gyűjtőedényeket helyezzen ki a sok eldobált szemét miatt. A tapasztalata azonban az, hogy akkor sem
dobják a lakók a gyűjtőedénybe a szemetet, ha több van belőle.
Csörnyei Lászlót is megkeresték azzal,
hogy a püspökszentlászlói útra kerüljön
gyűjtőedény, de szerinte ez nem megoldás,
a turista vigye haza a szemetet!
Pál Attila szerint is az a trend, hogy
egyáltalán nincs szemétgyűjtés. Programokat indítanak, hogy a turista vigye haza
a szemetet, ne az erdőben dobálja szét.
Gulyás Zsolt mezőőr szerint is lenne
igény a szőlőhegyen a szelektív gyűjtőedényre.
Közlekedési gondok

Szabó Tibor lakos nehezményezte,
hogy a templom alatt a közlekedés balesetveszélyes. Napi szinten járnak arra
babakocsival és kisgyerekkel. Nehezíti a
közlekedést még az is, hogy a volt
gyógyszertár előtt egy kivágott bokor is
van. Várható-e erre valami megoldás?
Sebők János elmondta, hogy a templom környéke építési terület, le kellett
zárni, átengedni sem lehet rajta senkit.
Pál Attila szerint a vállalkozónak forgalomtechnikát kellett volna készítenie, de
semmi sincs, ez így szabálytalan.
Óbert Gábor szerint már az úton is az
építési szemét látszik, autóval is csak lassan lehet arra menni.
Sebők János sajnos nem tudja, a júniusi határidőre kész lesz-e a támfal. Amíg
nem vonulnak le, a járda építését sem lehet
megkezdeni.
***
Dr. Müller Zsuzsanna a novemberi testületi ülésen a két üdvözlő tábla felújítását
és áthelyezését kérte, de ez még nem
történt meg. Szerinte így a táblák a faluba
érkezők számára nem szembetűnőek, így a
szerepüket sem töltik be. Javasolta a tábla
áthelyezését közvetlenül a fordulóba a
virágágyások közé.
Strung Nándor javasolta, hogy a Településfejlesztési Bizottság nézze meg a
táblák áthelyezésének lehetőségeit.
Papp János javasolta, hogy a cseresznyefa pótlások is kezdődjenek meg. Valamint kérte, hogy a zöldterület hasznosítási
tervből a Verseny utca fásítása se maradjon ki.
Csörnyei László: A következő testületi
ülésre tudja meghívni a zöldterület hasznosításával kapcsolatban a szakembert.
***
Leirer József lakos elmondta, hogy a
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tájékoztatás hiányát érzi a testületi ülésekre vonatkozóan, majd több olyan problémát említett, melyre a falugyűlés résztvevői már választ kaptak. Tavalyi évben is
már elmondta, hogy a közterület „kisajátításával” most sem ért egyet. Egyesek
lezárják az előttük lévő hidat, a közterületre sövényt ültetnek vagy kövekkel és
lánccal kerítik le. Ez így szerinte nem
jogos. Szintén elmondta már, hogy még
mindig vannak ingatlanok, amelyek a
szennyvíz-csatorna hálózatra nincsenek

rákötve. Vélhetően a patakba engedik a
szennyvizet vagy máshová. Ez komoly
környezetszennyezés és az ásott kutak vize
is szennyeződik. Történik-e ellenőrzés? A
patakra szerinte kár volt sok milliót rákölteni az adófizetők pénzéből.
Reméli, hogy nem lesznek nagy esők,
mert akkor megint ki fog önteni a patak. A
Petőfi utca és Iskola utca találkozásánál
lévő hidat balesetveszélyesnek tartja.
Orbán László elmondta, hogy 2013-ig
mindig kapott listát a szolgáltatótól a szenny-
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víz-hálózatra bekötött ingatlanokról. Mivel
a csatornára való rákötésre már a Pécsi
Járási Hivatal kötelezheti az ingatlan tulajdonososát, a szolgáltató nem küld a részére
listát, de meg fogja kérni. A szennyvíztelep
felújítása során a csatorna-hálózatot is
felül fogják vizsgálni.
Strung Nándor hozzátette, hogy a Kossuth L. utcában az elavult vízvezetékek
cseréjekor újítják majd fel az utat, a Petőfi
utcai hidat pedig meg fogják nézni.
Dr. Orbán László jegyző

A település-üzemeltetési nkft. új dolgozói
tézéssel foglalkozott. 2010-től vállalkozóként folytatta ugyanezt a tevékenységet.
Földesdi László 59 éves, elvált, két
felnőtt lánya Pécsett él. Húsz éve lakik
Hetényben, a Bereki dűlőben. Mint
mondja, nyitott szemmel járt eddig is a
faluban, látja a problémákat. A feladatokkal még ismerkedik, jelenleg 23 közmunkást kell koordinálnia. Gépész
végzettsége és hobbija, a kertépítés is
nagy segítség lesz a munkájában.

Villányi Nikoletta

Február elején nevezték ki a nyugdíjba vonult Sásdi Nándor helyére az önkormányzati céghez, menedzseri státuszba.
Előtte a magyarszéki önkormányzat alkalmazásában állt, de csak egy rövid
ideig, mivel nem indult el az a projekt,
amire szerződtették. Eredeti végzettsége
gépésztechnikus, jogi szakvizsgával.
1985-től 2010-ig a megyei bíróságon
követeléskezeléssel, végrehajtási ügyin-

Január végétől dolgozik az önkormányzati cégnél, jelenleg adminisztrációs
feladatokat lát el a távozó Antalné
Csendes Boglárka helyén. Legutóbbi
végzettsége művelődés szervező és
ifjúság segítő, diplomáját 2006-ban
szerezte a Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési Karán. A helyi általános
iskola elvégzése után Nikoletta több szakmát is tanult. Először élelmiszer- és vegyi
áru kereskedő, majd marketing és
reklámügyintéző lett. Ezt követően az
Angster József Szakképző Iskolában le is
érettségizett. Két év kihagyás után pedig

A meglévő műtárgyak felhasználásával egy majdnem új, folyamatos elfolyású,
biológiai, tisztítómű létesül, napi 500 m3
kapacitással, 5161 lakosra tervezve.
Megújul és kibővül a kezelőépület, melyben az irányítási egység mellett szociális
helyiségek is lesznek. Teljesen megújul a
gépészet, új homokfogó berendezés, két
ülepítő műtárgy létesül, s épül egy új
levegőztető medence is. A munka a telep
folyamatos működése mellett zajlik majd,
90%-ban kerítésen belül. Az első
„kapavágás” nyár elejére várható, s ettől
kezdve egyszerre kb. 20 ember dolgozik
majd itt. A pályázatban 60 db köztéri
tisztítóakna felmérése és rekonstrukciója

szerepel még. Munkájukról folyamatosan
tájékoztatást adnak majd, de valójában csak a
beruházás végén, a csatornahálózat felülvizsgálata idején kapcsolódnak a lakossághoz.
Szabados György az üzemeltető DRV
képviseletében szintén azt hangsúlyozta,
hogy a 24. órában vagyunk. Húsz éve a
telep éppen megfelelt, de ennyi idő alatt az
acél gépészeti berendezések – ami az
igazán nagy érték –, szintén elöregedtek.
Az új szennyvíztelep teljesen auto-matizált
– irányítása a DRV mohácsi rendszerébe
integrálódik majd –, s környezet-védelmi
szempontból is sokkal korszerűbb lesz.
Müller Zsuzsanna
Fotó: G. T.

Földesdi László

Megújul a szennyvíztelep

jelentkezett a főiskolára, melyet azonban
már egy budapesti hostess munka mellett
végzett el. 2008-ban tért vissza Heténybe,
s Pécsett a Telenor Magyarország Zrt-nél
helyezkedett el. Először az Árkádban volt
ügyfélszolgálatos értékesítő, majd a Magyar István úti Tescoban üzletvezetőként
dolgozott.
Egy kislánya van, Niki az elmúlt három
évben vele volt GYES-en. Kedvenc
időtöltése az olvasás, a színház és a
lovaglás.
M. Zs.

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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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

1.) Díjkedvezmény. Településünkön a hulladékszállítást továbbra is a DÉL-KOM Kft. végzi. Az egyedülállók,
valamint az üresen álló lakóingatlanok tulajdonosai díjkedvezményt kérhetnek. Ehhez a települési jegyző által kiállított
hatósági bizo-nyítványra van szükség. Az okirat érvényességi
ideje 1 év. Aki a hulladékszállítási díj kedvezményt ez évben
is igénybe kívánja venni, mielőbb kérje a hatósági
bizonyítvány kiállítását.

2.) LOMTALANÍTÁS: 2019. ÁPRILIS 24-25.
( SZERDA-CSÜTÖRTÖK) A tavaszi lomtalanítás a húsvéti
ünnepek utáni hétre esik. Sajnos a szolgáltató nem tudott
eleget tenni azon kérelmünknek, hogy az ünnepekre való tekintettel más időpontban legyen a lomtalanítás. Ezért a
lakosság megértésében és jóérzésében bízva, azzal a kéréssel
fordulunk mindenkihez, hogy lehetőség szerint a háztartási
lomot NE RAKJÁK KI a közterületre a húsvéti ünnepek
előtt.

bra sem megengedett a gépjárművek köztéri tárolása ( parkoltatása). Amennyiben a gépjármű tulajdonosa bizonyíthatóan
nem tudja a gépjárművét saját ingatlanán elhelyezni, úgy
engedéllyel tarthatja a közterületen. A tárolási engedély 1 évig
érvényes. Nem megengedett viszont a zöldterületeken, parkosított területeken való gépjármű tárolás. A közterület-használatot folyamatosan ellenőrizzük a jövőben is.

7.) Utcák takarítása. A lakóházak előtti járdaszakasz,
zöldterület vízelvezető árok tisztántartása az ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Amennyiben a tulajdonos kora, megromlott egészségi állapota miatt e kötelezettségének nem tud
eleget tenni, úgy kérje a Hosszúhetényi Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. segítségét!

8.) Az útépítéssel kapcsolatban felhívom a figyelmet
arra, hogy a szilárd burkolatú ( aszfalt, beton, itatott makadám)
út megépítése esetén az érintett ingatlanok tulajdonosai 50.000
Ft útépítési hozzájárulást kötelesek fizetni. A hozzájárulás egy
Az őszi lomtalanítás időpontja: 2019. SZEPTEMBER 25-26. összegben vagy legfeljebb -12- havi részletben fizethető meg.
A lomtalanítás során veszélyes hulladék nem kerül elszállításra. Ezért kérünk mindenkit, hogy autógumit, televízió
készüléket, hűtőgépet, festéket, vegyszert, építési törmeléket
NE HELYEZZEN EL a háztartási lom közé! Az idei évben
szeretnénk megszervezni a használt autógumik begyűjtését! Ez
természetesen elsősorban a szolgáltatón múlik. Amennyiben
sikerül megállapodnunk, úgy a gyűjtés időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatjuk.

9.) A faluvégi, 3. számú szavazókör szavazóhelyiségének új címe Hosszúhetény, Fő u. 5. A korábbi szavazóhelyiség bérlésének lehetősége megszűnt, ezért került kijelölésre a
fenti címen található önkormányzati ingatlan.

6.) Közterület-használat: A közterületek rendjének
fenntartása, a közlekedésbiztonság növelése érdekében továb-

Dr.Orbán László
jegyző

10.) Járdasépítés. Az önkormányzat továbbra is partner
abban, hogy az érintett lakókkal közösen építsen meg egy-egy
új járdaszakaszt. Az önkormányzat az építőanyagot kiszállítással biztosítja, a munkát az ingatlan tulajdonos végzi el. Az
3.) Szelektív hulladék gyűjtése: Továbbra is minden előzetes megbeszélés céljából a Településüzemeltetési Nonhónap HARMADIK CSÜTÖRTÖKI NAPJA, azaz: 2019. profit kft. ügyvezetőjével kell felvenni a kapcsolatot.
március 21., április 18. május 16. június 20. július 18., augusztus 15. szeptember 19. október 17. november 21. december 19.
11.) Szigorodtak az ebtartás szabályai is. A kutyának
megfelelő nagyságú területet kell biztosítani. FOLYAMATOS
4.) Zöldjárat: A korábbi évek gyakorlatának LÁNCON TARTÁSA TILOS! Gondoskodni kell az eb tulajmegfelelően továbbra is kéthetente SZERDAI NAPOKON donosának arról is, hogy naponta megfelelő minőségű élelmet
szállítja el a szolgáltató a zöldhulladékot. Első alkalommal: és friss vizet kapjon az állat. Napi szinten köteles a tulajdonos
2019. április 3-án. A további szállítási napok: április 17. május a kutyáját sétáltatni. Itt hívom fel az eb tulajdonosok figyelmét
1. május 15. május 29. június 12. június 26. július 10. július 24. arra, hogy fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy az állat
augusztus 21., szeptember 4. szeptember 18. október 2. október lehetőség szerint felügyelet nélkül ne juthasson ki a közterületre.
16. október 30. november 27.
A szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján lehet12.) A helyi önkormányzat rendeletben szabályozta az ún.
séges, hogy november hónapban is két alkalommal kerül zajos tevékenységek folytatásának feltételeit. Zajjal járó
elszállításra a zöldhulladék. Erről külön fogjuk a lakosságot építési, szerelési munkákat tárgyév április 1-október 15-i
kiértesíteni.
terjedő időszakban 6-20 óráig, szombati napon 7-20 óráig lehet
A szolgáltató kérése továbbra is az, hogy a zöld hulladékot folytatni. A fenti időszakon kívül 7- 19 óráig. Kerti munkákat (
kisebb kötegekbe helyezzék el és az ágak ne haladják meg a 2 fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás tárgyév év április
méter hosszúságot. Ennél nagyobb ágak ugyanis nem férnek 1- október 15-ig 6-20 óráig, szombaton 7-20 óráig lehet
be a szállítójárműbe. A kommunális hulladék minden héten végezni. Ezen időszakon kívül 7-19 óráig, illetve szombaton 8szerdán és csütörtökön kerül elszállításra.
18 óráig. Vasárnap és az ünnepnapokon tilos zajjal járó
tevékenység folytatása. A gyümölcsösökben, kertekben és
5.) Kerti hulladék és nyesedék égetése: 2019. március szántóföldeken a betakarítási munkák, valamint a növény1 - április 30. valamint 2019. október 1- november 30. Hét- védelmi tevékenység időkorlát nélkül folytatható.
főn, pénteken és szombaton 10.00-18.00 óra közötti idő-szakban. Más időpontokban az égetés NEM MEGENGEDETT.
Hosszúhetény, 2019. március 1.
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A település-üzemeltetés tavaszi feladatairól Pál Attilával beszélgettünk.

– Először tekintsünk vissza kicsit! Milyen volt a tél a cég
számára, rendben ment a hó eltakarítás?
– Szerencsére nem sok esett, s nem volt különösebb gond.
Ennek ellenére nagyon szeretném elérni, hogy a lakosság ne csak
ránk várjon! Ha valaki nem tud kiállni a kocsijával, ragadja meg
azt a lapátot! Nálunk sokkal gazdagabb országokban teljesen természetes, hogyha leesik a hó, az emberek mennek és ellapátolják!
Január-februárban elköszöntünk a nyugdíjba ment Sásdi Nándortól, s két új munkatársat kaptunk Földesdi László és Villányi Niki
személyében, akik még ismerkednek a feladatokkal.
– Jól vizsgázott az új traktor?
– Az új Same Argon 90 típusú traktort az utolsó enyhe
havazásnál tudtuk csak üzembe helyezni, de még a régi tolólappal. Addig tanultuk a kezelését, és a tolólapot sem volt egyszerű
felszerelni rá, speciális rugókat kellett csináltatni. Van egyébként
a traktornak sószórója és saját vonólapja (grédere) is, de azzal
majd a dűlőutakat fogjuk karbantartani. Jelenleg ennek a súlyozása folyik. A Vásárút felújítása elkezdődött, van egy kis földút
a Vásárútról a majorhoz, ott próbáltuk ki először. A traktorról még
annyit, hogy a Vásárútra beadott pályázatban tíz millió forint volt
beállítva eszközökre. Egy MTZ traktort szerettünk volna hat millióért, de ezt egy közbejött környezetvédelmi uniós szabály nem
engedte, így egy szerényebb képességű traktort kellett vennünk,
ami kilenc millióba került.

– Nem fog összeérni, marad egy kb. 300 méteres földút, szóval kocsival még mindig tanácsosabb lesz a régi hatoson menni a
Dombay-tóra.

– Láttam, hogy folyik már a Hegyelő utca felújítása is, mikorra lesz készen?
– Két hete kezdték el az út felbontását az alsó végén. Egy
ülepítő készül itt ami a főút alatti átereszbe vezeti a vizet,
valamint kb. 50 méter burkolt árok, ami leviszi a vizet a szántóföldekre (képünkön). Az utca beton burkolatot kap, középen egy
fedett vízelvezető árokkal, a felújítás teljes hossza 900 méter, ami
fölér a legfölső házig. Mi vagyunk a fővállalkozók, a szakmunkát
egy pécsi cég, az Aszfaltdoktor Kft. végzi. A betonozást június
végéig be kell fejezni.

– Nagyon sok a szemét a kivezető utaknál, a falu szélein, de
még pl. a Nagymezőn is, ami elég szégyen a lakosságra nézve,
mivel ott nyílik községünk jelképe, a bazsarózsa…
– A szemeteléssel kapcsolatban is ugyanazt gondolom, mint a
hó eltakarításról. Ne várjanak csak a cégre! Együtt kellene
működnünk! Tavasszal az emberek pakolnak, takarítanak, s
eszméletlen mennyiségű hulladék kerül ki a nagy kukák mellé.
Főként a Morolo utca és a Tót út elágazásánál, a Bencze utca
végén, de ugyanez van a Vásárúton is. S nem csak kommunális,
hanem veszélyes hulladék is! Gyakorlatilag folyamatos lomtalanítást végzünk az adófizetők pénzén, most például a régi hatos
– Magára az építésre mennyi pénz van, és mi készül belőle? mentén. Nem szeretnénk rendőrt játszani, de kérjük, a lakók
– Az építésre 22 millió forint van, s zúzott köves út lesz figyeljenek oda, és szóljanak, hogy eljárást lehessen indítani a
belőle, nem aszfaltos, bár sokan laknak már kint. A legfontosabb szemetelők ellen. Bővíteni fogjuk a kamerarendszert is, az talán
azonban, hogy ebből a pénzből megoldjuk a csapadékvíz majd segít, vannak erre jó példák.
elvezetését a szőlőhegyen. Az úttest felülete csak akkor lesz
véglegesen megoldva, ha szilárd burkolat kerül rá. Ez azonban a
– Folytatódik-e a patakparton a szerviz út kialakítása?
távlati tervek között tud szerepelni, tekintve azt az óriási munkát,
– Sajnos idén a vis maior pályázatban a patakpart ormándi
amit a belterületi utak burkolása, építése állít elénk. Az árok szakaszára nem nyertünk támogatást, pedig nagyon fontos lenne,
építése már folyik és ez a legnagyobb hozadéka ennek a pályázat- hogy legalább a hibákat kijavítsuk Nem is értem! Kisújbányán
nak, hiszen a Vásárút állapota azért ennyire rossz a folyamatos viszont a hodályhoz vezető útra 1,2 millió forintért tehetünk
karbantartás ellenére, mert a nagymennyiségű csapadék az zúzott követ áprilisban.
úttesten folyik el. Az árokrendszer kiépítése egyrészt megoldja a
szőlőhegyről lezúduló víz árokba vezetését, másrészt az úttest
– Utolsó kérdésem: a cseresznyefasor eléggé foghíjas, most
felületéről is az árokba vezeti a vizet. Ezért, ha az út felülete a pótolják vagy majd ősszel?
nagy gép forgalomnak köszönhetően romlik is valamennyit, a
– Körülbelül 28-30 fa hiányzik, de azok a meddő fák,
kimosódások – amik a legnagyobb állagromlásért felelősek – meg melyeket Miszlang Lajos biztosított eddig igen kedvező áron,
fognak szűnni.
sajnos elfogytak. Van másik, szintén meddő fajta, de jóval
drágábban. Félre tették nekünk a kertészetben, a beszerzésük
– A pécsváradiak szintén kaptak pályázati támogatást, össze folyamatban van.
Müller Zsuzsanna
fog érni a két felújított útszakasz?
Fotó: Pető sándor és Pál Attila
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BÁLMUSTRA-BÁLMUSTRA
Sváb bál

Családiasra sikerült a 2019. év Sváb
bálja január 26-án, a mintegy 150 fős részvétel mellett. Köszönet az iskola tanulóinak, felkészítő tanáruknak, Pappné Pintér
Ilonának a nyitótáncért, a Folk Brass
Band-nek, Keszler Viviennek és természetesen a Show-Haj együttesnek, a jó hangulatért. Akik részt vettek a mulatságon reméljük, jól érezték magukat! (Első kép.)

Magyar bál

Hosszúhetényben már szinte hagyománya van a február első hétvégéjén megrendezett családi Magyar bálnak. Molnár
Ferenc nagyapjánál talált meghívó alapján
a Polgári Kör 2004 óta 13 egymást követő
éven keresztül rendezte meg a neves eseményt, ám az utóbbi két évben sajnálatos
módon hiányzott az éves programból.
Több embertől hallottuk, hogy milyen jó
lenne újra Magyar bálban mulatni, s az
idei évben úgy döntöttünk, hogy a Polgári
Kör nyomán, valamint segítségével megtartjuk ezt a pompás rendezvényt. Fiatalabb koromban mindig vártam, hogy eljöjjön ez az időszak, amikor a kisebbek is
együtt bálozhatnak a család többi tagjával.
Ez volt ugyanis az egyetlen bál, ahol általános iskolásokként részt vehettünk, s belekóstolhattunk a hosszúhetényi bálok – és
borok – ízébe.
A megnyitón Molnár Veronika és
Kruzsely Pálma Kata gyönyörű erdélyi
népdalcsokrát hallhattuk, majd a Hagyományőrző Egyesület képviseletében Schumann Adél, Wágner Bettina, Fodor Virág,
Zugfil Rolf, Zugfil Richárd és Späth Róbert
előadásában hosszúhetényi táncokban
gyönyörködhettünk. A hozzáillő zenét
Kruzsely Pálma Kata, Erdei Benedek,

Molnár Ádám, idősebb és ifjabb Molnár
Ferenc, valamint Kruzsely László szolgáltatták.
A bál ideje alatt hagyományosan egy
bortársalgó is üzemelt, ahol a hosszúhetényi borosgazdák nedűit kóstolhatták a
kedves bálozók.
A fantasztikus hangulatot a Horizont
Band zenekar biztosította, akiknek ez úton
is szeretném megköszönni közreműködésüket. Bízom benne, hogy legközelebb
is számíthatunk rájuk! A Magyar bál
bevétele minden évben jótékony célra lett
felajánlva. Az idei évben templomunk
belső felújítására szántuk a bálból befolyó
összeget.
A bál remekül sikerült. Ez úton szeretném mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult ehhez a csodálatos estéhez és a
fantasztikus hangulathoz! (Második kép.)
Kruzsely Gina Erzsébet
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Ovis szülők bálja

I d ő s ek f a r s a n g i mu la ts á g a

Február 16-án, a hagyományokhoz híven, a Zengő Óvoda Szülői Munkaközössége farsangi bált szervezett az iskolában. Este kilenc órától kifulladásig tartott
a zene, tánc. A talpalávalót a Show-Haj
Plusz zenekar húzta.
Sokan ötletes jelmezbe bújva jöttek el.
Találkozhattunk Shrekkel és Fionával,
Frankenstein gróffal, volt, aki rendőrnek
öltözött, a boszik és macskanők is képviseltették magukat. Az ő jutalmuk a belépéskor egy arany tombola volt, amivel az
éjjel egykor kezdődött tombolasorsoláson
vehettek részt. Idén igazán bőséges és értékes tombola felajánlások érkeztek elsősorban a helyi vállalkozásoktól – akiknek ezúton is köszönetet szeretnénk mondani – de
a pécsi állatkertbe valamint a Hullámfürdőbe
is lehetett családi belépőt nyerni.
Az óvodások szülei által prezentált,
szemet gyönyörködtető farsangi torták is
jópár tombolatulajdonosnak okoztak örömet. Továbbá köszönjük a szülőknek, hogy
sós apró falatkákkal is hozzájárultak a büfé
kínálatához. Az őrzésről a Polgárőrök gondoskodtak. A bálon a megszokottnál kicsit
kevesebben, de annál lelkesebben vettek
részt a szórakozni vágyók.
A jó hangulat nem ért véget, a mulatság
a következő héten az óvodai csoportokban
a gyerekek számára folytatódott játékos
vetélkedőkkel, tombolával. Úgy érezzük,
hogy méltó módon vettünk búcsút a téltől,
jöhet a jó idő! (Harmadik kép az előző
oldalon.)
Zakariás Emese

A farsang korfüggetlen! Az Idősek
Klubjában február 14-én, Bálint napján,
rendeztek jelmezes felvonulást a klubtagok. Az eseményen megjelent maga
Leonardo, a legendás pécsi rendőr is
néhány rabosított egyénnel, akiknek ott
helyben ki is osztott több száz év büntetést. A közönség dőlt a nevetéstől.
Bánkuti István DJ szolgáltatta a zenét, s a
jól ismert lakodalmas muzsikára szinte
mindenki táncra is perdült. A konyhában

sült a farsangi fánk, s a mulatság közös
ebéddel zárult.
Ugyanez a jelmezes csapat a mázai
idősek farsangján is előadta vidám jelenetét, nagy sikerrel. Részt vettek a hetényi
klubtagok a Szoceg kozármislenyi rendezvényén is. Itt több, mint százan gyűltek
össze Nagykozárról, Egerágról, Mázáról
és Hetényből az idős emberek. Több csoport egy kis saját “színdarabot” is bemutatott, s mindenki nagyon jól szórakozott.

A művelődési központ munkatársainak
új kezdeményezése volt a nagyszülők
korosztályának rendezett farsangi batyus
bál. A cél az volt hogy ennek a korosztálynak a régi iparos és szmk bálok hangulatát

elevenítsék fel. Azokat várták február 23án, akik halk muzsika mellett szívesen
összejönnének egy jó beszélgetésre, táncolásra, mulatozásra.
A bál este nyolctól kettőig tartott,

amelyen Hock Norbert a ”régebb óta fiatalok” számára kedvelt zenei programmal
készült. A mulatságot a pécsi Szenior
Örömtánc Máriával Csoport műsora nyitotta meg, akik bemutatójuk után a közönséget bevonva, közös táncot tanítottak a
résztvevőknek. Új elem volt, hogy az asztalfoglalás és az előre igényelt belépők
mellé, mindenki kapott egy tombolajegyet,
mellyel az éjszaka folyamán három alkalommal tartott sorsoláson lehetett a szerencsésebbeknek nyereményhez jutniuk.
Mindenki azonos esélyel indult a sorsoláson, hiszen mindenkinek egy szelvénye
volt, további árusítás nem történt. A polgármesteri hivatal által felajánlott tárgynyereményeken kívül Tavasz vendéglős
vacsora, táncbérlet, báli belépő és a fődíj
szinházjegy talált gazdára.
Büfé nem lévén a batyuból előkerültek
a finom pogácsák, sütemények és az italok.
A saját készítésű pálinkák és borok kínálása csak fokozta azt a hangulatot, amely
már az első tánc után jelen volt.
A kezdeményezés jó visszhangra talált.

Nagymamák, Nagypapák Bálja
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Könyvbemutató a baranyai Szent Márton zarándokútról

A Szent Márton Európai Kulturális
Útvonal (Via Sancti Martini) Baranya
megyei szakaszáról készült kiadványt
ismertette Derksen Gyöngyi január 14-én a
könyvtárban. Mindig öröm, ha helyi
értékeink, nevezetességeink gyarapodnak,
de szükséges, hogy azokat méltóképpen be
is mutassuk az érdeklődőknek. Gyöngyi
hatalmas munkát végzett már magának a
zarándokútnak a kiépítésével is, s ezt
koronázta meg a három éves előkészület
után, tavaly megjelent útikönyvvel.
A bemutató estéjén Derksen Gyöngyi
nemcsak az általa szerkesztett kiadvány,
hanem a zarándokút születéséről is érzékletesen mesélt, képekkel, térképekkel

illusztrálva. A baranyai gyalogos körút virtuális bejárása egy – szintén általa készíttetett – nagyon színvonalas, 16 perces film
vetítésével kezdődött, melyből megismerhettük a Kisújbányáról délnek induló
útvonal templomait, állomáshelyeit valamint drónnal készült felvételekről a
gyönyörű tájat. Befejezésül a könyvecske
szerkezetét, az illusztráló gyerekrajzok, az
egyes írások keletkezésének körülményeit
ismertette Gyöngyi, kiemelve, hogy a
térképeket – akárcsak az Üvegesek útja
tábláinak festményeit – Duliskovics Bazil
festőművész készítette.
Az útikönyvhöz – mely könyvtárunkban kapható 2000 Ft-os áron –, bélyegző
füzet is tartozik. A bélyegzőfüzet az érintett települések GPS koordinátáit és az
útvonalon található szállások elérhetőségét
is tartalmazza. A kiadvány Sólyom László
volt köztársasági elnök úr támogatásával
valósulhatott meg.
majd tea és zsíros kenyér melletti dediA hetényi rendezvény – melyet két kálással zárult.
M. Zs.
pécsi könyvbemutató előzött meg, s egy
Fotó: Poór Gabriella
budapesti követ –, a közönség kérdéseivel,

Az ég hímes képei

Az Ormánság kincseit, a kicsi falvak
református templomainak festett kazettás
mennyezeteit, szószékeit csodálhatták meg
azok, aki február 9-én részt vettek a
Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány
által szervezett kiránduláson.
Egy nagy busszal indultunk, s az alapítványi kirándulások összeszokott társaságához ezúttal csatlakozott az Olvasókör
szinte teljes tagsága is. Régi vágyunk volt,
hogy megnézzünk a pár éve felújított templomok közül legalább néhányat.
Utunkon Marsai Ágnes képzőművész
érdekes ismertetőt tartott az Ormánsági
tájról, az ártéri gazdálkodásról, a hanyatlás
történelmi okairól valamint a festett
kazettákon alkalmazott szimbolikáról.
Elsőnek a Szigetvár melletti Patapoklosit
látogattuk meg, ahol a térség lelkésze
fogadott minket. Kicsi templomában a
különleges élénk kék szín dominál, mellyel
még a padok oldalait is kifestették. A
kazettákat azonban csak a karzat alá tették
vissza a felújítás során, a boltozatos mennyezet alá nem. Következő állomásunk
Drávaiványi szintén felújított temploma
volt, amely arról nevezetes, hogy itt található az – egész Ormánság református templomaiban – egyetlen figurális rajzú ábrázolás, a kardot tartó, halfarkú, koronás női
alak /sellő/ mellette csőrében olajágat tartó
galambbal és hallal.
Déltájban Sellyére érkeztünk, az Ormán-

ság központjába, hogy megnézzük a Kiss
Géza Múzeumot, melynek hímzései,
faragásai a vidék hajdani gazdagságáról,
talpas háza pedig a folyó mellett élők praktikus gondolkodásáról árulkodott.
A sellyei pizzériában elfogyasztott jó
ebéd után Kórós felé vettük utunkat. A lassan kiüresedő, de szépen rendben tartott
falu 1793-ban épült templomát negyven
évvel később meg kellett nagyobbítani, vi-

szont alig van hívő, aki a kéthetenkénti
istentiszteletekre betérjen. Kazettái
gyönyörűek!
Nagyon tartalmas, szép kirándulásban
volt részünk, melybe hazafelé még egy
harkányi fagyizás is belefért. Köszönet az
Alapítvány támogatásáért és munka-társainak szervező munkájáért.
Müller Zsuzsanna
Fotó: Gondos Valéria
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A ZENGŐ -CSATA ÉVFORDULÓJ ÁRA
A legsikeresebb magyar zöld mozgalom
Levonható a konklúzió: a Zengő volt a
helyszíne a valaha volt legsikeresebb magyar környezetvédelmi akciónak – szögezték le a a Zengő-csata túra résztvevői
február 16-án. Sólyom László köztársasági
elnök szerint: "még ma is példaszerű."
A túrázók egy 15 évvel ezelőtti nagyon
hideg és havas napra emlékeztek, egy
több-éves küzdelem fordulópontjára. A
helyiek és környezetvédők a sajtóban
azonnal "csata" néven híressé vált összecsapásban megakadályozták a Zengő tetején
a fairtást: a megvédett fák ma is ott állnak.
És nem épült azon a helyen NATO-lokátor,
aminek a létrehozása helyrehozhatatlan
környezeti károkat okozott volna.
A bős-nagymarosi gát ellen ugyan
szintén nagy tömegek tüntettek 30 évvel
ezelőtt, de megépült. Másfél évtizeddel
később a Zengő-mozgalom – győzött. A
hegyet fizikai értelemben is megvédték, a
civilek a kormány teljes propagandagépezete ellenében. Megnyerték a közvéle- heteken keresztül, és mindenki részt vett
ményt, a Facebook és az okostelefonok benne. Az asszonyok vitték fel az ennivalót,
korában is megirigylendő és tanitandó az innivalót.
– És kitartottak. Hiába voltak őrzőcsodafegyvert alkalmaztak: a riadóláncot.
védők, hiába volt egy nagyon nagy
nyomás. Hiába próbálta a minisztérium
lekenyerezni a községet, hogy ezt építenek,
azt építenek. Ez egy olyan mintaszerű megmozdulás volt, ami egyrészt párját ritkitja,
másrészt talán az egyetlen sikeres, ami el is
érte a célját. Ez még ma is példaszerű.

Sólyom László, akit a Zengő-csatát
követő évben választottak köztársasági
elnöknek, így emlékezett a csata utáni látogatására:
– Emlékszem, hogy óriási hó volt, nem is
tudott felmenni a terepjáró. Utána gyalog
mentünk föl, és rettenetes hideg volt. Nagyon derék emberekkel találkoztam –
mondta a 3Htv hosszúhetényi videócsatornának az emléktúrán.
– Ezekben a mozgalmakban tényleg az
volt nagyszerű – korábban a Duna Körben
és a bős-nagymarosi gátépítés elleni
védekezésben is... –, hogy az emberek tényleg a szívüktől indíttatva, itt a Zengő
szeretetétől indíttatva, nagyon nagy
áldozatot vállaltak. Egészen megdöbbentő,
hogy milyen sokáig tartott ez az ellenállás,

A hegy tetején zajló megemlékezést
sokkal kisebb média- és közérdeklődés
övezte, mint a 10. évfordulót, talán mert
most nyugalom van. Az összesereglett 5060 ember olyat is hallhatott, amit Sólyom
László korábban nagy nyilvánosság előtt
nem emlegetett. Vicze Csilla, a Civilek a
Mecsekért Mozgalom elnöke jelenlétében
mondta el: máig szomorú, hogy a pécsieket
már nem támogatta tiltakozásukban a radar
odahelyezése ellen, de ígérete kötötte,
hogy az újabb helyszínváltozatokat már
nem ellenzi. Az elnök az interjúban azt is
kifejezte: személyesen is kötődik Hosszúhetényhez.
Herbert Tamás, az egykori Civilek a
Zengőért Mozgalom vezetője, akinek kulcsszerepe volt a mozgalom győzelmében,
szintén személyesen fogalmazott a 3Htvnek: "A Zengő egy olyan pontja Magyarországnak, ami valami olyan erőt sugároz, amely az itt élő, és az idelátogató
embereket kicsit jobbá teszi és megváltoztatja. Azt gondoljuk, és azt gondoltuk
akkor is, hogy ha egy lokátor áll ott, akkor
ez az értéke megszűnik."
Pető sándor

Az emléktúra Hosszúhetényből 10
órakor a kőbányától indult. A résztvevők
között az egykori “hegyvédők” mellett
olyan ismert arcok is feltűntek, mint
Sólyom László volt köztársasági elnök
vagy Majtényi László az Eötvös Károly
Intézet elnöke.
Délben a dr. Bíró Ferenc köszöntötte
a hegyre érkezőket, megemlékezett,
azokról, akik már nem lehettek velünk,
majd felolvasta Csizmadia László
grafikusmű-vésznek, az ellenállás egyik
emble-matikus személyének levelét.
(“Csizi” külföldi tartózkodása miatt nem
tudott részt venni a túrán)
Dr. Herbert Tamás felidézte a Civilek
a Zengőért Mozgalom tevékenységét,
Sólyom László és Majtényi László pedig
elismeréssel szólt a tizenöt évvel ezelőtt
történtekről.
A résztvevők ezután közösen elénekelték a Himnuszt, majd a többség
Hosszúhetény fele ereszkedett le a hegyről, hogy az emléknap további eseményén is részt vehessen.
A kora délutáni program a Tavasz
vendéglőben babgulyással kezdődött,
majd a Kultúrház emeleti kiállítótermében vetítéssel folytatódott.
A “Harcképcsarnok” c. fotóösszeállítás
– Csizmadia László munkája –, a
Zengőért folytatott küzdelem pillanatait
villantotta fel. Megnézhették az érdeklődők Koltay Erika filmrendező Zöldsorsok c. sorozatában a Zengőről készült
dokumentumfilmet is. A rendező a filmben a Zengő csúcsra tervezett NATO
lokátor pro és kontra érveit is bemutatta.
P. J.
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„ A változások idejét éljük”

Asztalos Gábor az apát úr új segítője

Miután Puxler Márton lemondott
állásáról az Egyházmegyénél, elköszönt
tanítványaitól és a hosszúhetényi hívektől,
aggódni kezdtünk, hogy vajon sikerül-e
betölteni a helyét plébániánkon egy hasonlóan agilis fiatalemberrel?
(Abban, hogy saját papot kap községünk,
nem is reménykedtünk, hiszen köztudomású, hogy nagy hiány van belőlük. Pár
éve plébániánk sem önálló már, hanem
Pécsvárad társplébániája, önálló anyakönyvezéssel, részben önálló gazdálkodással.) Örömmel hallottuk ezért, hogy
januártól egy öt gyermekes család költözött be a plébániaházba.

Irodavezető és lelkipásztori munkatárs
– ez a pontos titulusa Asztalos Tamás
Gábornak, akivel az iskolában tartott istentiszteleteken már találkozhattunk, s akit
Márton úgy mutatott be, hogy „Jobb, mint
én, mert diakónus”.
– Még nem – mondja a szimpatikus
fiatalember, mikor felkeresem hivatalában.
– Diakónus akkor leszek, ha a püspök úr
felszentel. Ez 2020-ra várható, mert a jövő
tanévben fejezem be a képzést. Máriabesnyőre járunk, havonta egy hétvégén,
Pécsről jelenleg hatan.
Először tehát a diakónus fogalmát
tisztázzuk. Maga a görög szó, a püspök
segédjét jelenti, ami messzemenően bizalmi, életre szóló hivatás. A diakónusnak a
szolgálat az élete részévé válik, és fordítva
is igaz, a szentelésben kapott hivatásánál
fogva köteles is végezni a szolgálatot.
Egyedül azonban nem misézhet, a szentmisén az ő feladata az evangélium olvasása. Viszont önállóan keresztelhet, eskethet, temethet, igeliturgiát tarthat.
– Elég nagy a hitélet Hosszúhetényben,
az apát úrnak szüksége van a segítségre,
mi pedig örültünk, hogy egy nagyobb
házba költözhetünk a gyerekekkel. Összetalálkoztak az igények, így kerültünk Mindszentgodisáról Hosszúheténybe. A felesé-

gem a Püspökségen a pasztorális irodában dolgozik. A gyerekek – két lány és
három fiú –, közül a nagyobbak Komlóra,
a Kodály Zoltán általános iskolába járnak,
a két ovis, viszont már ide a szemben lévő
óvodába, kicsi lányunk pedig még csak
nyolc hónapos.
Asztalos Gábor – ahogy mesélte –, vallástalan, budapesti fiúból vált azzá, aki
negyven éves korára elvégezte a hat éves
teológiát, jövőre pedig a diakónusi képzést
is befejezi. A Hittudományi Főiskolán a
lelkipásztori szakirányt választotta, amely
szélesebb gyakorlati, pasztorációs és
hitoktatói képzést jelentett. Több terve is
van arra nézve, hogyan vigye közelebb a
hitet az emberekhez. Hiszen minden
emberben él a transzcendentális igény arra,
hol tud összekapcsolódni a természetfelet-

szer elvinném az idős vagy beteg hívekhez
az oltáriszentséget. Kérem is, hogy jelentkez-zenek azok, akik ezt igénylik!
Asztalos Gábornak civil foglalkozása
is van, 1997 óta mozdonyvezető. Nyolc
éve a Rail Cargo Hungaria tehervonatait
vezeti. Hétfőtől szerdáig vezénylés alapján, a vasúton, csütörtöktől vasárnapig
pedig Hosszúhetényben illetve Erzsébeten
és Kékesden dolgozik. Júniusig még a
magyarszéki plébánia falvaiba visszajár.
A hosszúhetényi plébánián csütörtökön és pénteken 15-17 óra között tart
hivatali fogadóórákat, egyébként elérhető
a hosszuheteny.plebania@gmail.com email címen és a 06 30/603-3849-es mobilszámon is.
Müller Zsuzsanna
Fotó: M. Zs. , Piffkó László

tivel. Mindig meg akarja haladni az ember
önmagát. Szerinte a kereszténység erre jó
válasz tud adni.
– A változások idejét éljük, az a
feladatom, hogy összefogjam a közösségeket. Szeretném, ha a liturgikus szolgálatok mellett, itt is elindulna a Püspökség katekumenátus programja. Ez találkozások sorozata, ahol az egyház iránt
érdeklődők eljutnak a keresztségig, a közösség részévé válnak. Heti egy-kétszer
tartanánk itt a plébánián a beszélgetéseket.
Kellenek hozzá a lelkes hívők is, akik a
saját tanúságtételüket elmondják. Miért
öröm kereszténynek lenni? A mise kevés, az
örömhírt ki kell vinni az emberek közé!
Szerencsére jó a közösség a faluban, sok
lelkes, aktív segítsége van a plébániának. A
ministrálást is fontosnak tartom, a gyerekeket közel hozza a liturgiához, s talán kedvet kapnak a papi hivatáshoz is. Beteglátogatási programot is indítanék – ami Magyarszéken jól működött –, havonta egy-

FELHÍVÁS

Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. évre

„Gondos gazda –
takaros porta”

címmel versenyt hirdet
Akik részt szeretnének venni a
versenyen nevezésüket írásban,
legkésőbb

2019.március 31-ig

a Polgármesteri Hivatalban
szíveskedjenek leadni!

Szemlézési időszak:
2019.04.15.–2019.10.31.
A legtöbb pontot elért 3 pályázó
emléktáblát, valamint 20.000 Ft
értékű ajándéktárgyat kap.
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Megszépül a templom és környéke

15

Műemlék templomunk tatarozására a
Pécsi Püspökség pályázott, önkormányzatunk a pályázat önrészét vállalta. Községünk részéről Sebők János az összekötő,
így őt kérdeztük a felújítás állásáról.
A pályázatban csak a küldő felújítás és
a környezet szerepel – mondta a képviselő.
Belül csupán újra vakolták a falakat két
méter magasan, mert vizesedett, s kiszedték a fölösleges villanyvezetékeket.
Feltörték a padozatot is, a falak mentén, s
egy zúzottköves szellőztető csíkot alakítottak ki, hogy a talajnedvesség ne szivárogjon föl ismét a falakba. A páraáteresztő
új vakolat le lesz még festve, de csak két
méterig. A templom teljes belső felújítására reményeink szerint hamarosan ismét
lesz pályázat. Erre az önkormányzat – a
püspökség engedélyével – a terveket már
el is készíttette.
A templomot 1989-ben, az akkor di- tartós, kemény védelmet adott, de nem rá az új réteget, helyreállították a nyívatos, kőporos vakolattal látták el, ami illett a barokk stílusú épülethez. Most erre lászárókat díszítő vakolat kereteket is, s
nagyon jó volt, abból a szempontból, hogy a vakolatra, ami sehol nem mállott, húzták sárga-fehér színekkel festették le, úgy,
ahogy a XVIII. században eredtileg is volt.
Már csak a torony van vissza, s a kis Mária-kápolna, mely szintén fel lesz újítva.
A támfalat elbontották, s egy vasbeton
védfalat húztak fel. Ez elé fogják viszszafalazni a köveket. A támfal alkotja majd
fönt a kerítést is, mert kb. derékmagasságig fog érni, és felújítják a lépcsőt is.
A tér rendezéséről Sebők János egyelőre annyit tudott mondani, hogy a templomajtó előtt kissé lemélyítik a talajt, s az
aszfalt utat egy kis kovácsoltvas kerítéssel
választják el a bejárattól, hogy az emberek
ne az ajtó előtt csoportosuljanak az úton,
akadályozva a forgalmat. Továbbá parkolóhelyeket alakítanak ki a templom két
oldalán, az út mentén. A felújítás befejezése júniusra várható.

Egyházi hírek

V. Nagyböjti zarándoklat április 6án Pécsváradra. A zarándoklat ökumenikus lesz, melyre a többi keresztény
felekezetet is hívjuk. Indulás 9.30-kor a
kultúrház elől. A Zengő csúcsán át a
pécsváradi templomhoz vezető úton a fiatalok elevenítik meg a passiót. Pécsváradon ebéddel várnak minket, ezért a program regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
lehet nálam (30/567-37-03), vagy Asztalos
Gábornál a plébánián, illetve misék után a
sekrestyében. Ebéd után szabadtéri játékok
várnak a kicsikre, 17 órakor pedig diákmisével zárjuk a napot. Hazafelé autókkal jövünk.
A nagyheti szent három nap tervezett programja: Nagycsütörtökön 18
órakor szentmise. Nagypénteken passiójárás a kőbányához az ifik vezetésével,
keresztút és nagypénteki szertartás a temp-

M. Zs.
Fotó : Gulyás Tamás

lomban. Nagyszombaton este vigília a
templomban, Húsvét vasárnap hajnalban
„báránylesre” indulnak a vállalkozó kedvű
férfiak, amit imádsággal zárnak, majd 11
órakor ünnepi szentmise a templomban.
Jánosiné Rajnai Virág

Képeink február 29-én, szerdán
készültek, s vasárnap már kitakarítva várta
a templom a misére érkezőket. A takarítást
Jánosiné szervezte, s tizenöten vettek részt
benne, minden korosztályból, még a nyolcadikos gyerekek is segítettek. Egy ideig
minden hétvégén újra és újra takarítanak,
mire a tatarozás pora teljesen eltűnik.
Jánosiné várja a jelentkezőket!
A plébánia facebook oldalán is lehet
tájékozódni az aktuális hírekről.
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Itt a farsang, áll a bál…

„Esik a hó, fúj a szél,
varjú károg itt a tél…”

Környezettudatos szemléletmódjáért
2016. decemberében elnyerte ovink a
„Zöld óvoda címet”. Téli témaköreink
közül idén kiemelt szerepet kapott az állatok védelme, a madáretetés fontossága.
Minden csoport megismerkedett a nálunk
telelő és költöző madarakkal.
Megbeszéltük, és megtapasztaltattuk a
gyermekekkel, mivel tudják segíteni, hogy
a kis állatok átvészeljék a telet, mivel és
hogyan tudják etetni a madarakat. Filmet
vetítettünk számukra az erdei állatok téli
életéről, megbeszéltük, miért fontos az
erdész és vadász munkája.

Csoportonként báloztunk

Február a farsang időszaka ovinkban
is. Ebben a nevelési évben a szokásainktól
eltérően, szülői kérésre nem az iskola tornatermében tartottuk a gyermekek farsangi
bálját, hanem minden csoport külön, a tornaszobában táncolt, mulatozott egy teljes

délelőtt. (Képünk a Pillangó csoportban
készült.) A maszkabálban ugyanúgy tomboláztunk, zsákbamacskát húztunk a sok tánc
és játék mellett. Tapasztalataink szerint a
gyermekek nagyon jól érezték magukat,
felszabadultan játszottak, még a legkisebbek is bátrabban részt tudtak venni a
mulatságban. Olyanok is örömmel táncol-

A zeneiskola már hagyományosnak nevezhető farsangi hangversenye idén is
nagy sikert aratott. Erre az alkalomra a zenélő diákok jelmezt is öltenek, amely
illeszkedik az általuk játszott darabhoz. Sok táncot hallhattunk: balettzenétől a
menüetten, rigaudonon át a tangóig. Cirkuszi számok is voltak: bohóc, zsonglőr, de
volt favágó és sok állatnak öltözött gyerek is zenélt.
A legnagyobb sikert talán mégis a tanárok produkciója aratta, a Különben
dühbe jövünk c. film betétdalát a tanári kórus adta elő – Bosnyák Málna, dr. Mericsné Rábai Katalin, Ádám Krisztina, Detrich Zsófia, Keserű Árpád – Baróti Tamás
zongorakíséretével és egy fantasztikus karmester – Wunderlich Jánosné, Ida néni
vezetésével. Az igazi meglepetés egy hamisítatlan hegedülős bérgyilkos volt Grosh
szilárd személyében.
Detrich Zsófia Fotó: Gulyás Tamás

tak az ismerős környezetben, akik életkoruk, vagy személyiségük miatt visszahúzódóbbak, félénkebbek.
Február 16-án a felnőtt ovis farsangi
bálon, pártoló jegyek vásárlásával segíthették a résztvevők óvodánkat. Felajánlásaikat, támogatásukat ezúton is köszönjük!
Katonáné Gunszt Andrea

Jöhet a kánikula!

Immár a múlté, hogy a májustól
szeptember végéig (olykor tovább is) tartó
forró napsütés az iskola 2. emeleti, déli
tájolású tantermeit szaunává változtatta.
Ilyenkor a legfeljebb sötétítő függönyökkel árnyékolható, alig szellőztethető
helyiségekben a meleg úgy megrekedt,
mint az üvegházakban. A hőmérő
higanyszála 40 °C fölé kúszott, rosszullét
kerülgetett diákot, tanárt egyaránt. Az
elmúlt ősszel azonban a Községi Önkormányzat jóvoltából a korábbi egy terem
után további három kapott klímaberendezést, így a legérintettebb helyiségekben
már elviselhető körülmények között folyhat a tanítás egész évben. Ezúton is
köszönjük a segítséget az önkormányzat
képviselő-testületének és a polgármester
úrnak!
Grosch szilárd

Tavaszi szünet
április 18 - 26-ig.

A könyvtá r

má rci us 16- án és ápr ilis 2 0-á n,
szo mba ton zár va tar t.
A t ava szi sz üne tben 1 4 ó rátó l
1 8 órá ig lesz k ölcs önz és.
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Télbúcsúztató – farsangoló az iskolában

Idén is eljött a farsang ideje, miképp eddig
minden évben, de most egy kicsit másképp
ünnepelték ezt az eseményt az alsó
tagozatosok a Hosszúhetényi Általános
Iskola és AMI falai között. Az osztályok
tanulói február 15-én nem tematikus
jelmezekkel, csoportos bemutatóval
készültek, hanem egyéni jelmezekbe
öltöztek. Tündér, doktor, denevér, sőt, még
bundás kenyér jelmezt viselő gyerek is
akadt. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi
mindent láthattunk, köszönet érte a
szülőknek! A felkészülés pillanatai után a
bemutató következett, melyet az
intézmény aulájába szerveztek a pedagógusok. Minden osztály bemutatta a többieknek az idei ötletek tárházát, melyhez
sok esetben a tanítók is csatlakoztak. A
zenés felvonulást követte a tombolahúzás,
amely idén különösen jól sikerült, hiszen
minden tanuló szerencsével járt, nem
maradt szomorú, pityergő gyerek a sorsolás zárultával. Amúgy is a vidámságé
volt ez a nap, hiszen az osztálytermekben tett még felejthetetlenebbé. Maradt még kell, elkelt az összes. A csillogó szempáfolytatódott a játékos, tánccal fűszerezett
egy kis „ráadás” is, zsákbamacskák várták rokból ítélve nagyszerű meglepetéseket
program, melyet egy kis enni és innivaló
a meglepetések kedvelőit. Mondanom sem rejtettek a csomagok.
Bereczki Lajos

Könyvtári hírek

Felső tagozatos farsangunk hagyományainknak megfelelően a nyolcadik évfolyam
színvonalas nyitótáncával kezdődött, de rendhagyó módon folytatódott. Diákjaink, a
korábbi évektől eltérően, most egyéni jelmezekbe öltöztek, a „Filmhősök“ témához
kapcsolódóan. A több órán át tartó vidám mulatság alatt volt tombola és eszem-iszom is
a szülők jóvoltából. Közben az osztálytitkárok és helyetteseik értékelték a kosztümöket.
A jelmezverseny győztese, Nagy Zsófia (7.b) lett, Szörnyella De Frász szerepében,
a második helyet megosztva szerezte meg Bodó Bendegúz (8.a) Ryan közlegénye illetve
Juhász Rebeka (6.b) Enikője a Frédi és Béniből. A fergeteges hangulatú bulin a zenéről
a 8. évfolyam gondoskodott. Bízunk benne, hogy a rendezvényt jövőre ugyanilyen nagy
sikerrel fogjuk lebonyolítani!
Folkmann Judit
Fotó: Balázs László, Gulyás Tamás

December 21-én a karácsonyi játszóház keretében teafilterből poháralátétet
készíthettek a gyerekek, a hulladék újrahasznosítás jegyében. Az elkészült
műveket lamináltuk, hogy tartósak és
vízállóak legyenek. Teljesen egyedi
alátétek születtek.
Február 15-én könyvtármozi foglalkozásra jöhettek a gyerekek. A programot az alsó tagozatos gyerekeknek
hirdettük meg. Dargai Attila rajzfilmjét, a
Lúdas Matyit vetítettük.
A könyvtár örömmel adott helyet
Derksen Gyöngyi könyvbemutatójának.
Községi könyvtárunk ellátását a Csorba Győző Megyei Könyvtár biztosítja.
Ebben az évben, a nyár folyamán, támogatásukkal sor kerül a könyvtári bútorzat
megújítására. Hamarosan felmérik a
helyiséget, hogy megtervezzék a polcok
számát, elhelyezését. A felújítás után
remélhetőleg a különböző korosztályok
igényeik szerint el tudnak „elvonulni” a
saját elfoglaltságuk nyugodt végzéséhez.
Tervezzük egy meseolvasó sarok
kialakítását, ami távolabb lesz a tanulóasztaloktól, így a picik és a nagyok
kevésbé zavarják majd egymás tevékenységét délutánonként.
W. M.
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Május 25.

PROGRAMOK

Gyereknap

Március 8-9.
VI. Nimsz Zoltán Emléktrophy

Május 30.

Folktalicska

Március 10. 16 óra

Koszorúcska
Március 15. 10 óra

Május 31.
Rocktalicska
Június 1.

Községi ünnepély

Főzőolimpia és Talicskavalkád

Március 22. 18 óra

2018 decemberében Sólya Józsefnét 80., Sásdi Györgyöt
93. születésnapja alkalmából köszöntötte községünk vezetése.
Idén januártól lapzártánkig Fábián Lajos és Szentesi Gyula
80., Fajta Antalné 85., Fuchs Károlyné 90., Lamár Jánosné
92. születésnapját ünnepelte. Jó egészséget kívánunk nekik!

a mozi udvarán.

Ünnepi beszédet mond Csényi Norbert PhD,
teológus, gyermekvédelmi szakember

Alkalmazkodó gyümölcsészet

Bocsó Renáta agrármérnök előadása a könyvtárban

Március 28. 18 óra

Sólyom Kati és Füsti Molnár Éva
vidám műsora az iskola aulájában

Március 29. 17 óra

Mediterrán hangulatok

Rubinszki Tibor festő
kiállításának megnyitója a Kultúrházban
Március 30.

Borverseny
Április 6.

Lovas találkozó
este:

Ülő Bika Lovas Egyesület bálja
Április 14.
Tájház túra - Máré vár
Április 18.
Diabétesz klub
Április 27.

Tájházak napja

Családi program a tájházban helyi kézművesekkel
Május 4.
Kézilabdás bál
Zene: Joker
Május 12.
Tájház túra - Réka völgy
Május 23.
Diabétesz klub

Május 24.
Kiállítás megnyitó a helyi alapfokú művészeti
iskola növendékeinek munkáiból

I d õs ek k ös zön tés e

Nemes János Mûvelõdési Központ
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
közösségeinkbe, klubjainkba,
mûvészeti csoportjainkba!

Baba-Mama Klub
Honismereti Klub
Daloskör
Pévönye együttes
Díszítõmûvészeti Mûhely
Fafaragó szakkör
Somkerék zenekar
Népi Együttes és
Gyerektánccsoportja
Szent László Kórus
Olvasókör
Tájház-túra Csapat

Születtek:

Rendszeres szabadidõs és
testedzési lehetõségek:

Pilates torna
70/298-7894

Asztalitenisz
20/437-2336

Karate

70/675-1898

Szeniortánc
30/597-8506

Gerinctorna
30/448-5199

Zumba

30/336-4833

Anyakönyv

Hauzer Janka
Baráti Ádám
Erőss Ábel
Tóth Sándor
Pápai Ferenc Márk

december 17.
december 22.
december 28.
január 22.
február 10.

Bogdán István és Kis-Varga Hajnalka Mária

december 21.

Szinger Imréné sz. Werner Erzsébet (1933)
Orsós Jánosné sz. Gábor Ilona (1958)
Tarkó László (1945)
Szvitán Róbert (1965)
Radó Jánosné sz. Balázs Gizella (1933)
Suhajda Lajos Zoltánné sz. Menráth Irén (1928)

december 1.
december 11.
január 9.
január 15.
február 13.
február 16.

Házasságot kötöttek:
Elhunytak:
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A Hosszúhetényi Turista Egyesület több, mint száz fős
csapattal március 2-án „elfoglalta Máré várát”! Ezen a
különleges légi felvételen, amit Hervai Mihály drónnal
készített, már a falakon belül látszanak a kirándulók, ugyanis
számukra ezen a napon kinyitották a kaput.

TÁNC-SZÓK

December 14-én évzáró táncolós-beszélgetős-forralt boros
-süteményes próbát tartottunk.
Kiváló hangulatú szilveszteri mulatságot szerveztünk az év
utolsó napján, melyen az egyesület tagjain kívül közel kétszázan vettek részt.

Január 5-én hagyományos hetényi hurka és kolbásztöltő
napot szerveztünk a Zengő Vendégházban. A helyi ízekkel és
készítési szokásokkal készült finomságokat este közös vacsora keretében fogysztottuk el.
Február 2-án három táncosunk részt vett a Fülöp Ferenc
Szólótánc verseny felkészítő képzésén Kozármislenyben, este
fiatal táncosaink, zenészeink közreműködtek a Magyar Bál
megnyitásában.
Február 8-án farsangi fánk készítéssel egybekötött családi
táncházat szerveztünk kicsiknek és nagyoknak. A táncolás, játszás és fánk-kóstoló mellett, a kicsik busó álarcot készíthettek
szüleik segítségével.
Az Idősek Klubjában, a szociális étkezők
– egy új szabályzat alapján –
az alábbi időpontokban fizethetik be az ebédet:
március 18 -19., április 15 -16., és május 14 -16 között.

– A Magyar Kultúra Napjához kötődve januárban idén is
találkozót szervezett a képviselő-testület a Hetényi 7-EK
művészcsoport tagjaival. Az
öszszejövetelen az alkotók beszámoltak az elmúlt évben
velük történtekről, legújabb
mun-káikról és javaslatokat tettek a köztéri szobrokkal kapcsolatban.
– Ön is lehet áldozat! címmel tartott előadást Fekete Rita
volt r. alezredes az Idősek Napközijében. A hasznos tájé-koztató az EFOP-1.5.2-16-201700028 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat kereté-

ben hangzott el. A Komlón és a
környékén megvalósuló projekt többek közt az időskorúak
áldozattá válását kívánja megakadályozni. Ezen kívül családi programokat, nagyrendezvényeket támogat és ösztönzi a
fiatalok kötődését a saját lakóhelyükhöz.
– Szedd a szemetet a Kéken! Március 23-ára ismét
szemétszedési akciót hirdet a
HOTE az országos kéktúra útvonalán. Az előzetes bejárás
szerint a legkritikusabb szakasz
a kövestetői külszíni fejtés
lesz. Takács Ferenc várja a jelentkezőket! További információ a HOTE facebook oldalán.

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!
Életrendezés Háza
Falusi Turizmus Egyesület
Gyalogút Alapítvány
Hosszúhetény Fejlődéséért
Alapítvány
Hosszúhetényi Hagyományőrző
Egyesület (Népi Együttes)
Ifjúsági Zenekarért Alapítvány
Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány
Hosszúhetényi Kulturális
Alapítvány (Iskola, Óvoda)
Polgárőr Egyesület
Püspökszentlászló Barátainak
Egyesülete
Hosszúhetényi Turista Egyesület
H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tanuljunk Verseket! Alapítvány
Zengő Lovas Egyesület

18064333-2-42
18320891-1-02
18318979-1-02
18324149-1-02

18325920-1-02
18304763-1-02
18315488-1-02
19031257-1-02
18321706-1-02
19387675-1-02
18740969-1-02
18514450-1-02
18308877-1-02
18326017-1-02

Palackos gáz kupon

hosszúhetényi lakcímkártyával
érvényes
Tel: 70/774-2654

20

ZENGÕ

TERMÉSZETJÁRÁS

LABDARÚGÁS

Huszonnyolc évvel ezelőtt indult az első iskolai szervezésű
téli túra Kisújbányára. Azóta ez a túra lakóhelyünk egyik legnagyobb közösségi eseménye. Az év második szombatján –
idén január 12-én – kellemes téli időben 426 regisztrált túrázó
vágott neki a megszokott távnak. Az alkalom egyúttal egy
osztályok közti vetélkedés is. Idén az 5. a-sok vettek legtöbben részt osztályukból. A toborzásban is második legjobbak voltak. A legtöbb külső résztvevőt a 3. a-sok mozgósították (79 főt). A harmadik helyen a 7. a osztályosok végeztek.
A nyertes osztályok torta jutalmat kaptak.
G. T.

Felnőtt csapatunk idén is részt vett a téli nagypályás műfüves
felkészülési bajnokságon, melyen a csoportban a Komló,
Harkány és Nagykozár csapataival játszott. Sajnos a tornán szűk
létszámban tudott részt venni az épp alakulóban lévő keret, ennek
a hatása is, hogy nem tudunk győzedelmeskedni. A csoportmérkőzések után a Lánycsók csapatát tudtuk megverni 6:2-es
eredménnyel.
Az átigazolási időszak folyamán Novák Balázs a Himesháza
csapatába igazolt, míg Keller Zoltán a Palotabozsokra. Ezután
csapatunk fiatal játékosokkal erősített a Komló, Mágocs, Abaliget
és a Nógrád megyei Kazár csapataiból, valamint folyamatban van
egy új igazolás is. Az érkező játékosok név szerint: Szászfai
Dominik, Jurátovics Balázs, Schneider Ármin, Mohammad Bazzi,
Tábori Milán és Bilal Ashraf.
Utánpótlás csapatunkban is történtek átigazolások, valamint
új igazolások is lesznek a továbbiakban.
Az elmúlt hetekben az önkormányzattal egyeztetve és ígéretet
kapva várjuk az egyesület körüli további fejlesztéseket (pl.:
parkoló rendbe tétele, öltöző épület és fürdők felújítása, fűtés
korszerűsítése, edzőpálya kialakítása…) melyek elősegítik a
kialakult keretek sikeres készülését és eredményességét.
A bajnoki mérkőzések eredményeit és időpontjait az adatbank.mlsz.hu oldalon követhetik figyelemmel.
Várjuk kedves szurkolóinkat!
M. T.

Tavaszi rajt előtt

Továbbra is tartósan alacsony árakkal, napi
akciókkal várom vásárlóimat!
Bankkártyás fizetési lehetõség!

TÚRÁK

HUTZEL SONNTAG
Tüzeskerék gurítás
Óbányán

március 10-én, vasárnap

HOTE túra –
Hosszúhetényből
Óbányára
Találkozó és indulás a
Hosszú Kávé előtt
14.30-kor
Túravezető:
Kozmáry Péter

Nyitvatartás: hétfõtõl - péntekig 6.00-17.00-ig
szombaton : 6.00 -12.00-ig
Kossuth u. 59/a Tel: 30/247-7039
Lázárné Zita
Palackos gáz
helyi forgalmazótól,
csütörtöki
házhoz szállítással!

300 Ft

A hosszúhetényi lakosok
kedvezményre jogosultak
a kupon bemutatásával.

Tel: 70/774-2654

“Ez nem tánciskola, ez valami
egészen más.”
Öröm és agytorna ötven felett

Szeniortánc
az aulában

szerdánként
du. fél 6-kor

Minimum 10 jelentkező esetén
indulhat egy délelőttös csoport
is a Kultúrházban.
Jelentkezni a könyvtárban
(tel.: 490-827), vagy
a 30/597-8506-os mobilon lehet,
500 Ft/óra.

***

Tüzeskerék túra –
Pécsváradról Óbányára

Indulás 13 órakor a Kossuth
térről (vár felett)
Túravezető:
Gelencsér Gábor

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

