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Boldog karácsonyt!
„Karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodában, nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az
ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül
élni.”
(Márai Sándor)

Minden évben nagy örömmel és
szeretettel készültünk az ünnepekre az
óvodás és az iskolás gyermekekkel,
lelkes felkészítő pedagógus nevelőikkel.
Szép korú lakosainkat az iskolában a
gyerekek műsorával és apró ajándékokkal köszöntöttük, és egy bögre meleg
tea, pogácsa, kalács kíséretében, hangolódtunk a karácsony varázslatára.
Sajnos, ebben az évben a veszélyhelyzet más forgatókönyvet szánt ünnepeinkre is.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K
Testületi ülés – október 19.

Tájékoztató a képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról
Csényi Norbert társadalmi alpolgármester elmondta, hogy a zöldfelület
fejlesztési terv munkaanyagát megküldte a
képviselők részére, kérte, hogy a KeletMecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális Szövetkezet által bérelt ingatlan
felújítását gyorsítsák fel.
Pál Attila ügyvezető jelezte, hogy az
E.ON Áramszolgáltató Zrt. engedélyére
kell várni. A szövetkezet átvállalta a
felújítást, de a költségeket az önkormányzat fizeti. Az anyagok beszerzésében
a továbbiakban is segít az Nkft. a
szövetkezetnek.
Dr. Orbán László jegyző tájékoztatta a
résztvevőket, hogy a 183/2019 sz.
határozatban szereplő út áthelyezésére és a
Petőfi utcai parkoló és turistahely
kialakítására a földmérő a jövő héten
hozza a kimérési és változási vázrajzokat.
Dr. Csörnyei László polgármester
tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatnak a jövő évben is szüksége lesz
a 12 MFt-os folyószámla hitelre likviditásának megőrzése céljából, melyet
szükség esetén, szükséges mértékben vennének csak igénybe. Az adófizetési morál
nem túl jó a községben, így sok a
kintlévőség. Az adóbevételek nagyban
hozzájárulnak az önkormányzat fizetőképességéhez. Az önkormányzat a
gépjárműadóval sem számolhat a jövőben,
mivel az teljes egészében állami bevétel
lesz. Az iparűzési adót a jövőben a NAV
fogja beszedni. Ezért kérte, hogy a testület
fogadja el a hitelszerződés megújítását a
jövő év végéi.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy
a Hosszúhetényi Turista Egyesület, a
Bortermelők és a Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete is nyert a civil szervezetek részére kiírt Magyar Falu pályázaton. A Hagyományőrző Egyesület projektje, a Kossuth utcai ingatlan istállójának felújítására, egyelőre tartaléklistára
került. A polgárőrök és a tűzoltók is
pályázhatnak erre a támogatásra.
A képviselő-testület egyhangúlag – 5
igen szavazattal – elfogadta a tájékoztatót
és döntött a folyószámla hitel meghosszabbításáról.

Az Önkormányzati Társulás ügyei
Társulás szeptember 29-ei ülésén a társulási költségvetés módosításának és a
Szilvási Bölcsőde szakmai programjának
elfogadása történt, mely döntésekhez a testületnek jóváhagyó határozatot kell hoznia.
A képviselő-testület mindkét jóváhagyó
határozatát egyhangúlag meghozta.

Az iskolai körzethatárok kijelölésének
véleményezése
A területileg illetékes tankerületi
központ határozza meg, és teszi közzé az
iskolák felvételi körzetét. Ennek megállapításához a tankerületi központnak kell
beszereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Községünk esetében ez Hosszúhetény közigazgatási területe. A tankerület kérte ennek jóváhagyását, melyet a testület egyhangú
szavazattal elfogadott.

A településkép védelméről
Csörnyei László a településkép védelméről szóló rendelet módosítására irányuló
eljárás megindításához kérte a testület jóváhagyását. A rendeletmódosítás az egyes
ingatlanok helyi védelem alá helyezésével,
illetve módosításával kapcsolatos.
A testület az alábbi határozatot fogadta
el: Hosszúhetény Község Önkormányzatának a Településkép védelméről szóló
7/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendeletének az egyes ingatlanok helyi
védelem alá helyezésével kapcsolatos
lakossági módosítási igények, valamint a
képviselő-testület 65/2020. (VIII.24.)
határozatának megfelelve a helyrehozatali
kötelezettség szabályainak megállapítása
érdekében, a helyi rendelet újra alkotására
vonatkozó eljárást megindítja. Felkéri a
települési főépítészt, hogy az ide vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelve, lakossági fórum keretében ismertesse meg a lakossággal a tervezett változtatásokat, továbbá a településképi rendeletek véleményezésére szolgáló internetes felületen véleményeztesse a rendelettervezetet a jogszabályokban meghatározott szervezetekkel.

„Fiatalok a településen, fiatalok a
településért” ösztöndíj
Papp János bizottsági elnök, elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
ösztöndíjra benyújtott pályázatokat. A 12
pályázóból csak 10 fiatal támogatása lehetséges, melynek összege havi 4500 Ft/fő.
Az EFOP pályázat 2021. február végéig
biztosítja a támogatást. A bizottság javaslata, hogy a 2020/2021 tanév második
félévére az önkormányzat pótolja ki a
hiányzó összeget a teljes évre.
További javaslata, hogy a pályázat
lejárta után, az ösztöndíj támogatást az
önkormányzat továbbra is tegye elérhetővé
a pályázók számára.
A testület a jelentkezők közül Hermesz
Márkó Attila (Fő utca 112.); Czentner
Blanka (Kossuth L. u. 27.); Kruzsely
Pálma Kata (Fő utca 95); Bakó Vince
József (Ormándi utca 2.; Krajnik András
Benedek (Gyüke-völgy dűlő 62).; Csapó
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Emese Ramóna (Zrínyi utca 40.); Gábor
László Patrik (Hegyalja u. 30); Wágner
Bettina (Ormándi utca 11.), Paul Sven (Fő
utca 65.); Molnár Ádám (Fő utca 61.)
pályázókat támogatta, 2020. szeptember 1.
- 2021. június 30-ig 4.500 Ft/hó összegben. A 2020/2021 tanév második félévére
a 4 havi többlettámogatást az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből biztosítja, melynek összege 180.000, -Ft.

A 2020. évi helyi civil támogatási
alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Papp János bizottsági elnök elmondta,
hogy a bizottság a helyi önkormányzat
támogatási alapjára benyújtott pályázatokat már elbírálta, viszont a vírushelyzet
miatt a helyi szervezetek csak részben tartották meg a programjaikat. A jegyző úr
megkereste a szervezeteket azzal, hogy
adjanak be pótköltségvetést a programjaikra, amennyiben azokat megtartották. A
felhívásra 5 civil szervezet adta be
kérelmét. A Bortermelők és Borbarátok
Hosszúhetényi Egyesülete, a Zengő Lovas
Egyesület és a Hosszúhetényi Cserkész
Baráti Kör Egyesület fenntartotta korábbi
költségvetését. A Hosszúhetényi Turista
Egyesület és a Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete a módosított költségvetése szerinti összeget kérte. Javaslata,
hogy a testület fogadja el a fenntartott és
módosított költségvetési kérelmeket:
Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi
Egyesülete: 120.000 Ft, Zengő Lovas
Egyesület: 120.000 Ft, Hosszúhetényi
Cserkész Baráti Kör Egyesület 100.000 Ft,
Hosszúhetény Nagycsaládosok Egyesülete: 118.500 Ft, Hosszúhetényi Turista
Egyesület: 200.000 Ft.
A képviselő testület a bizottsági
javaslatot elfogadta.

Helyi védettségű ingatlanok felújítása
Csörnyei László: A helyi védettségű
ingatlanok felújítására érkezett kérelmekre
a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi-és
Környezetvédelmi Bizottság már javaslatot tett. A COVID vírus miatt azonban ezek
elbírálása nem történt meg. Javaslata, hogy
a kifizetést és a felhasználást jövő év
december 31-ig hosszabbítsa meg a
testület.
A képviselő-testület – 4 igen és 1
tartózkodás szavazattal – a bizottság
javaslatát figyelembe véve – az alábbi tulajdonosok helyi védettség alatt lévő ingatlanainak felújításához járult hozzá:
Gál Gábor (Fő u. 136.) 250.000 Ft,
Ságodi Péter (Fő u. 64.) 250.000 Ft,
Dallos János (Fő u.124.) 250.000 Ft,
Fodor János (Ormándi u. 44.) 80.000 Ft,
Pölöte Rolandné (Fő u. 52.) 120.000 Ft,
Kiss Jenőné (Petőfi S. u. 4.) 135.000 Ft
Tisztl Dezső (Zengő u. 5.) 250.000 Ft.
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A szociálisan rászorulók támogatása
Orbán László: A Magyar Államkincstár a tanyagondnoki szolgálat működtetését ellenőrizte. Az ellenőrzés során
csupán azt kifogásolta, hogy a szolgáltatás
igénybevételének térítési díj mentességét
sem program, sem pedig a helyi szociális
rendelet nem tartalmazza. Mivel a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról
szóló törvény 115/A§ (1) bekezdés a,) pontja alapján a tanyagondnoki szolgáltatást
térítésmentesen kell biztosítani, ezt a helyi
rendeletben is rögzíteni kell!
Kérésére a testület a módositást ill.
kiegészítést 5 igen szavazattal elfogadta.

Jelzálogjog törlési kérelem
Orsós Erzsébet, immár marócsai lakos
kérelmet nyújtott be az ingatlanára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlésére, mert a 100.000 Ft
építési kölcsönt 2020. október 6-ig megfizette.
A képviselő- testület hozzájárult az terhelési tilalom törléséhez.

A Szociális Szövetkezet
bérleti szerződés módosítási kérelme
Csörnyei László polgármester elmondta, hogy kérelmező önhibáján kívül nem
tudta megkezdeni a működését, ezért a
bérleti szerződésének módosítását kérte,
annyiban, hogy a tényleges használatba
vételtől induljon a bérleti díj megfizetése.
A tTestület támogatta a bérleti szerződés módosítását.

Ingatlan vásárlási ügyek
Orbán László elmondta, hogy a
Kajdy-közben fekvő 444. hrsz-ú ingatlan
megvásárlása már régóta húzódik. A fő
probléma az, hogy az ingatlant végrehajtói
költség terheli. A tulajdonos a végrehajtóval nem egyeztetett a tartozásával kapcsolatban. A tulajdonos személyes találkozó
alkalmával elmondta, hogy szándékában
áll értékesíteni az ingatlant, melyre az
önkormányzatnak a patakpart szervízútjának kialakítása céljából lenne szüksége.
A képviselő-testület
600 Ft/m2
összegű ajánlatot tett a „kivett, beépítetlen
terület” művelési ágú 2019 m2 területű
földingatlanra, s felhatalmazta a polgármestert a vételi ajánlat közlésére és az
adásvételi szerződés aláírására.

***
A hosszúhetényi 810/15 hrsz-ú Verseny utca végi ingatlan jelenleg saját
használatú útként szerepel az ingatlan nyilvántartásban. Az út közvetlenül kapcsolódik az önkormányzat tulajdonában lévő
814/4 és a 811/2 hrsz-ú utakhoz. Mivel a
későbbiekben a telkek beépítése után a
magánút is közútként kell, funkcionáljon,
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célszerű a megvásárlása.
számát bővíteni kell, ezt ő is támogatja.
A javaslatot, 600 Ft/m2 vételár felajánlásá- Jobban családbaráttá kellene tenni a búcsút.
val, a testület egyhangúlag megszavazta.
Csörnyei László a felvetésre megjegyezte, hogy jogi problémát jelent az, hogy
Forgalmi rend módosítási kérelem
nem határozhatják meg, milyen árut árusítCseke Zsuzsanna Petőfi utcai lakóháza son a vállalkozó.
udvarába történő ki-és behajtást akadáA testület végül úgy döntött, hogy az
lyozzák az utcában szabálytalanul parkoló 1956. október 23-i forradalom és a köztárautók. Az ingatlana előtt az úttest keskeny, saság kikiáltásának évfordulójára rendezett
mivel a nyugati oldalon nyílt vízelvezető ünnepséget valamint a hétvégén tartandó
árok található, járda nincs kiépítve. A búcsút a COVID vírus helyzetre való tekérelmező 2019-ben saját költségén kintettel nem tartja meg.
elkészíttette a Petőfi S. u. 10-12. hsz alatti
ingatlanok előtti közút forgalmi rend
Szociális tűzifa
módosítására vonatkozó javaslatot.
Orbán László elmondta, hogy az önkorAzóta közlekedést módosító táblák kerül- mányzat a szociális tűzifa támogatásra 101
tek kihelyezésre. Cseke Zsuzsanna java- m3 fát kapott. A leadott igények alapján
solta, hogy a tiltó táblákról az időszakra 132 m3 fára lesz szükség. A különbség 31
meghatározott tilalmat jelző kiegészítő m3, ezért kérte, hogy a testület fogadja el a
táblát távolítsák el, valamint a megállni támogatáson felüli tűzifa vásárlását.
A testület a javaslatot elfogadta, és az
tilos tábla cseréjét várakozni tilos táblára.
Az utca lakói részére pedig – amennyiben idei költségvetés terhére megszavazta 31
a saját ingatlanon való parkolás, gépjármű m3 fa vételét 649.605 Ft értékben.
tárolás bizonyíthatóan nem megoldható –,
Közkút létesítése, megszüntetése
1-5 éves ingyenes közterület-használati
Orbán László tájékoztatta a képviselőket,
engedélyt adjon ki az önkormányzat.
A Petőfi S. u. 8. sz. alatti lakóház előtti hogy megkereste a DRV Zrt-t a Hármaszöldterületen egy kisebb méretű parkoló hegy utcai közkút ivóvíz kúttá alakítására
kialakítása is segíthet a parkolási vonatkozóan. A DRV Zrt. azt válaszolta,
nehézségek megoldásában. Továbbá több hogy ilyen jellegű kialakításra nincs árlépcsőben és folyamatosan új forgalmi ajánlatuk, javasolják, hogy az önkorrend bevezetése az Iskola, a Hegyalja, a mányzat szerezze be az ivóvíz kutat,
Béke, a Tavasz, a Szent Borbála, a Verseny melyet közkút megszüntetésével ingyeneés a Zrínyi utcákban tiltó és azokat sen rákötnek a hálózatra.
Csörnyei László szerint az ivókút létrekiegészítő táblák kihelyezése és a jelenleg
hatályos közterület-használatról szóló hozása a Hármashegy utcában fölösleges,
önkormányzati rendelet zöldfelületek vé- a közkút megszüntetését javasolta.
Pál Attila támogatta a megszüntetést.
delmére vonatkozó előírásainak követkeA képviselő-testület is a Hármashegy utca
zetes betartása.
A képviselő-testület Cseke Zsuzsanna 1. hsz. előtt lévő közkút megszüntetése
forgalmirend módosítási kérelmét megtár- mellett döntött, és megbízta a jegyzőt,
gyalta, a jegyző általi javaslatokkal hogy járjon el a DRV Zrt-nél.
Herbert Tamás javasolta, hogy az
egyetértett, és megbízta, hogy a település
forgalmi rend szabályozását a javasla- önkormányzat kérjen ajánlatot új ivóvíz
kutak létesítésére. A testület határozza meg
tokkal összhangban végezze el!
helyeket, ahova érdemes telepíteni.
Csényi Norbert jónak tartaná, ha a játBejelentések, egyebek
Papp János elmondta, hogy orszá- szóterekhez telepítenék az ivókutakat.
Pál Attila a központban történő kialagosan sem javasolják az ünnepségek
megrendezését. A mostani helyzetre tekin- kításukat javasolta a turista forgalom miatt.
tettel javaslata egy ünnepi testületi ülés
A kisújbányai iskolaház ügye
megtartása október 22-én a kultúrházban,
Csörnyei László polgármester elmondszűk körben, a kitüntetések átadására.
Csörnyei László a hétvégi búcsú meg- ta, hogy a Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület vételi ajánlatot
tartását sem javasolta.
Dr. Herbert Tamás képviselő kérte, nyújtott be a Kisújbánya 52. sz. alatti (volt
hogy a kitüntetések átadását a 3Htv iskolaház) ingatlanra. A civil szervezetek
saját tulajdonban lévő ingatlanra tudnak
közvetítse.
Csényi Norbert jónak tartaná, ha a csak pályázni, s az egyesület pályázat útján
későbbiekben a búcsúban több kézműves szeretné felújítani az ingatlant. Az ingatlan
árus venne részt. Véleménye szerint a 40%-a az önkormányzat tulajdonában van.
búcsú alkalmával túl sok a gyenge Javaslata, hogy a testület fontolja meg az
eladást, esetleges kikötéssel. Az önkorminőségű árut kínáló kereskedő.
Herbert Tamás szerint korlátozni kel- mányzati vagyonnal való gazdálkodás sem
lene azon árusokat, akik nem megfelelő engedi meg, hogy az ingatlant elpazaminőségű árut hoznak. A kézművesek roljuk.
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Orbán László hozzátette, hogy jogi
személy haszonélvezeti jogot alapíthat
határozott időre 50 évig. Elővásárlási joga
az önkormányzatnak ezután is megmaradna az ingatlanra. A haszonélvezeti jog
erősebb, mint a tulajdonjog. Arra gondolt,
hogy haszonélvezeti joggal terhelten, 50
évi korlátozással 1.000.000 Ft vételárért
adja el az önkormányzat az ingatlant.
Herbert Tamás szerint a testület fogadja el a kérelemben meghatározott vételi
összeget.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

***
Csörnyei László tájékoztatta a testületet, hogy a kormány a vidéki térségekben
működő települési önkormányzatok és
nonprofit szervezetek részére, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének vagy
létrehozásának megvalósítása érdekében
pályázati felhívást hirdetett meg, a Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése címmel.
A projekt megvalósításnak tervezett helyszíne a Fő u. 143. sz. ingatlan. Az önkormányzat a piac üzemeltetésével a KeletMecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szövetkezetet bízná meg.
A polgármester kérte, hogy a testület
szavazza meg a pályázat beadását és a projekt teljes megvalósításához szükséges
3.750.000 Ft önerőt.
A testület az előterjesztést egyhangúlag megszavazta, a szükséges önerőt a
mindenkori költségvetés terhére biztosítsa!
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Év vég i s z áma dá s

Tisztelt Hosszúhetényiek! Kedves Lakótársak!

Ez az év mindannyiunkat olyan kihívás elé állított, amelyre életünkben
eddig még nem volt példa. A korona-vírus járvány átírta a világról, a biztonságunkról kialakult elképzeléseinket. Szinte az év elejétől az életünk
részévé vált, és ez határozta meg az önkormányzati munkát is. Nyilván a
nehézségek kihívásokat állítottak elénk, de igyekeztünk helytállni és a
megkezdett munkát folytatni.
A vírushelyzet igaz lassíthatja, de nem gátolhatja terveink megvalósítását.
Tervekben szerencsére nem szűkölködünk, de nyilván ehhez forrásszerzést is
párosítanunk kell. A jelenlegi költség megvonások (súlyadó átadása,
kiegészítő normatíva csökkenése) vonatkozásában még nem látjuk a pontos
számokat, de az nyilvánvaló, hogy a jövő év a mérsékelt fejlődés éve lesz.
Sajnos a bizonytalanságot erősíti az is, hogy a járványhelyzetből mikor
tudunk kilábalni.
Mielőtt rátérnék a konkrét számokra, ezúton is szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak, intézményeinknek, egészségügyi dolgozóinknak
ebben a rendkívüli helyzetben való helytállásukért, lakosaink felelős és toleráns magatartásáért!
Jó egészséget, szép ünnepeket és egy kiszámíthatóbb új esztendőt kívánok
Hetény minden polgárának!
Dr. Csörnyei László polgármester
Visszatekintés

Mint mindent, így az önkormányzati
munkát az elért cél mellett befolyásolja az
adott pénzügyi környezet, azaz miből
tudunk gazdálkodni, és mire is költekezhetünk. Első körben nézzük hogyan
alakult a 2020-as évünk.
***
A november 30-ai állapotnak megfelelően
Kőrösi Antal és Lukács Károly Iskola az önkormányzat és intézményeinek beutcai lakosok kérelmet nyújtottak be vételei és kiadásai az alábbiak szerint
közterületen lévő gépkocsi feljárójuk alakultak:
felújítására. A kérelmünkben jelezték,
hogy a feljáró beton felülete tönkrement. A Összes bevételünk 1.037.941.002 Ft volt.
felújítási költségekbe 200.000-200.000 FtHelyi adóból 73.019.551 Ft érkezett az
tal beszállnának.
önkormányzat számlájára 2020.11.30-ig.
A kérelmet megtárgyalva a képviselők
Normatív állami támogatás összesen
– 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal – meg- 320.675.937 Ft értékben folyt be az önkorbízták a Település-üzemeltetési NKft. mányzat bankszámlájára.
ügyvezetőjét, hogy mérje fel a munkálat
Központosított előirányzat:
költségeit, és ütemezze be a beruházást Víz és csatornatámogatás 10.579.000 Ft
2021-re.
Szociális célú tűzifa
1.924.050 Ft

Idegenforgalmi adó támogatás 954. 800 Ft
Kitüntetési javaslatok megvitatása
Rendkívüli támogatás
1.598.042 Ft
A képviselő-testület szabály szerint
Összesen:
15.055.892 Ft
zárt ülés keretében döntött az október 22én átadandó községi kitüntetésekről.
Felhalmozási célú támogatások:
(ld. 8. oldal)
Külterületi helyi utak fejlesztése (Vásár út)
című pályázat
3.459.932 Ft
Dr. Orbán László Vis maior Kisújbánya pályázat
jegyző
8.862.000 Ft
KEHOP szennyvíztisztitómű pályázat
251.379.098 Ft
MFP Orvosi eszközök
2.995.383 Ft

MFP Kultúrház fűtéskorszerűsítés
5.176.410 Ft
Közmunka eszköz vásárlás
558.265 Ft
Összesen:
272.431.088 Ft

Működési célú támogatások:
Munkaügyi Központtól (közmunkaprogram) bérre, járulékra, dologi kiadásra
11.982.080 Ft
Diákmunka
224.070 Ft
OEP-től a védőnői feladatok finanszírozása
13.305.600 Ft
Mezőőri feladatok
810.000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap (üveges hétvége)
500.000 Ft
Bursa Hungarica
35.000 Ft
Bringapark
3.385.000 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
120.000 Ft
Összesen:
30.361.750 Ft

Épületeink, egyéb ingatlanaink bérleti
díjából 3.307.307 Ft, lakbérből 470.532 Ft
került kiszámlázásra.
Szolgáltatások:
esküvői bevétel
1.112.500 Ft
sírhely bevétel
620.025 Ft
fűtés tovább száml. bevétele 2.411.355 Ft
áram, gáz visszatérítés bevétele 414. 941 Ft
Kártérítésből származó bevétel 741.201 Ft
Koncesszióból származó bevétel
12.532.351 Ft
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Ingatlan értékesítéséből származó bevétel 2020. évi folyamatban lévő pályázatok:
4.672.736 Ft
– Vízkár veszélyeztetettség csökkenÁtmeneti kölcsön törlesztésből 1.362.059 Ft tése Hosszúhetényben Hegyelő u.
építési kölcsön törlesztéséből
4.000 Ft
– 2020. évi lakossági víz és csatorna
érkezett be.
támogatás
– Külterületi helyi utak fejlesztése,
Összes kiadásunk 1.015.900.554 Ft önkormányzati utak kezelése (Vásárút)
(77,14%).
– Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Fő u.143.
Személyi jellegű kiadásokra
– Humán közszolgáltatások fejlesztése
207.482.407 Ft-ot, járulékokra 34.404.775 a Komlói Járásban(EFOP)
Ft-ot fizettünk.
– Nemzeti Kulturális Alap (üveges
Működésre 181.983.332 Ft-ot fordítot- hétvége)
tunk.
– Vis-maior Kisújbánya
Civil szervezeteinket 9.411.809 Ft-tal
– KEHOP Tisztítómű
támogattuk (képviselői felajánlást is tartal– MFP Óvoda udvari játékok
mazza)
– Kamerarendszer
A Komlói Kistérségi Társulás által
– Zártkert
ellátott szociális feladatok működésének
– Orvosi Eszközök
finanszírozására 5.169.343 Ft (tagdíj
– Kultúrház fűtéskorszerűsítés
1.299.000 Ft, családsegítő és gyerekjóléti
– Bringapark
szolgálatműködési hozzájárulás 1.731.039
Ft, gyepmesteri tevékenység 592.550 Ft,
A tényszerű felsorolás után, most nézházi orvosi ügyelet 1.546.754 Ft).
zük település-üzemeltetés terén mi is
A tanyagondnoki szolgáltatás támo- történt. A település üzemeltetése azok közé
gatására 476.699 Ft-ot kapott a Német a feladatok közé tartozik, melyeknek soha
Nemzetiségi Önkormányzat. 2020.07.01- nincs vége. Leginkább a házimun-kához
től a tanyagondnoki szolgáltatás feladatá- tudnám hasonlítani, mint a mosogatás,
nak ellátását átvette az önkormányzat.
takarítás, mely ha kész van, az ember észre
A Hosszúhetényi Településüzemel- sem veszi, viszont ha nincs elvégezve, azt
tetési Nonprofit Kft. működési hoz- mindenki megjegyzi, még a véletlenül
zájárulása 23.707.120 Ft.
betoppanó vendég is. Ezért különösen illik
Önkormányzatunk a rászorultakat rá Goethe mondása: „Egy munka sosincs
pénzben (temetési segély, átmeneti segély, igazán kész, és az ember nem tehet mást,
gyermekvédelmi támogatás, települési minthogy befejezettnek tekinti, ha már mintámogatás formájában) 5.773.340 Ft-tal dent megtett, amit ideje és körülményei
támogatta. Karácsonyi eseti támogatás lehetővé tettek.”
decemberben kerül kiosztásra 1 millió Ft
A település üzemeltetése, tehát terméértékben. Bursa Hungarica támogatása szetéből fakadóan hálátlan feladat. De,
420.000 Ft
mint minden feladat kihívás és mint
Visszatérítendő átmeneti kölcsönt kihívás, érdekessé teszi az ember napjait.
nyújtott az önkormányzat 710.000 Ft Már a feladatok elvégzési sorrendjének
összegben.
meghatározása sem egyszerű, hiszen minKifizetetlen szállítói számláink ösz- denkinek más a fontos: a kisgyerekes
szege 2020.12.03-án 10.628.452 Ft, családoknak a játszótér, másoknak az utak
kifizetetlen vevő számlánk összege
aszfaltozása, megint mások pedig több
1.668. 000 Ft volt.
virágot látnának szívesen a központban és
A lakosság adóhátraléka össze- akkor még meg sem említettük a zártkersen:12.608.000 Ft (2020.12.03-ai állapot). tekben lakókat, valamint a kisújbányaiakat
Ebből:
és a szentlászlói lakókat. Ezt a sort a végteÉpítményadó
2.185.450 Ft
lenbe lehetne folytatni, hiszen nagy a
Telekadó
1.001.160 Ft
településünk és változatos adottságokkal
Iparűzési adó
4.773.372 Ft
rendelkezik.
Gépjárműadó
3.660.277 Ft
Ezeknek a fényében nem is könnyű
Pótlék
964.964 Ft
beszámolni a tengernyi elvégzett feladatEgyéb bevétel
23.100 Ft
ról, munkákról, de egyszer mindennek
Összesen:
12.608.323 Ft
eljön az ideje és ha eljött, számot kell
Ez sajnos az összes adóbevételeinkhez vetni, már csak azért is, hogy okuljunk
mérten igen magas szám. Ez közel 10 % - belőle a jövőben és próbáljuk meg jobban
os mértéket jelent.
csinálni. Nagyon sok fontos feladat van a
faluban, melyek mindegyike halaszthatatA Kossuth L.u.23. ház vásárlásához lan, ezek közül sorolnék fel párat a
felvett hitelállomány 11.30-án 3.750.000 Ft. következőkben.
Beruházások és felújítások:
Térkő burkolatot kapott az Idősek
Az összes fejlesztési kiadás 270.066.569 Ft. klubja nyugdíjas otthon akadálymentes
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bejárója, melyet már csak nehézkesen
lehetett bottal, vagy járókerettel használni.
Miután beszorított a hideg, belső
munkát kerestünk, így készült el azIdősek
klubja nagyterme, mely két kisterem
összenyitásával jött lérte.
Az óvoda szennyvízelvezető rendszere
javíthatatlanul eltömődött és, mivel
magántelkeken volt levezetve, teljesen új
vezetéket építettünk ki, mely közterületen
fekszik, így a jövőbeli karbantartásokat,
javításokat már semmi nem akadályozza.
Belső munkáknál maradva, kijavítottuk az Üvegkiállítás termében a felázásokat, egyéb burkolati hibákat.
Nagyon fontos volt az iskola tető
vízszigetelésének kijavítása, hiszen a
számítógép terem leázott a gépek működését veszélyeztetve, de a tornaterem is
hasonló sorsra jutott, ott a vizes padló
jelentett baleseti forrást. Több technológiát
alkalmaztunk. Helyenként a szigetelés
kijavítása bizonyult költségtakarékosnak, a
számítógép terem fölött ellenben csak a
teljesen új szigetelés kiépítése jelentett
megoldást. Újszerű technológiának bizonyult az aula fölötti és a 3. emeleti tető
akril alapú műgyantával való szigetelése,
mely, ha beválik a teljes tetőfelületre alkalmazható lesz és a javításokat is könnyebbé,
olcsóbbá teszi.
Nagyon régi „adósságunkat” törlesztettük a központból az óvodáig tartó
járdaszakasz felújításával, melyet kisebb
részben pályázati forrásból, nagyobb
részben pedig önkormányzati, saját forrásból sikerült megvalósítani. Itt ugyanis
nemcsak a járdafelületet térköveztük,
hanem a csapadékvíz elvezetés is föld alá
került, valamint az óvoda bejáró rég
esedékes felújítása is megvalósult. Az érintett összes kapubejárót felújítottuk,
helyenként kialakítottuk, így összességében csaknem egy kilométer járda készült
el.
A szemközti oldalon a Hosszú Kávétól
a Kultúrházig tartó járdaszakasz felújítása
sem sorolható az újkeletű feladatok közé.
Ezt a munkát teljesen önkormányzati
költségvetésből újítottuk meg, a kapubeállókkal együtt. Nem mellékes, hogy a
buszmegállóban is kijavítottuk (mintegy
50 m 2-en) a térkősüllyedéses hibákat,
melyek igazán a valamilyen okból nehezen
közlekedők számára jelentettek napi
kihívásokat.
Végre sikerült lezárni a Vásár út felújítására vonatkozó pályázatot, melynek
hozadéka nemcsak az útfelület felújítása,
hanem a Zengőről nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz átvezetése az útfelület
alatt, és becsatornázása a falu vízelvezető
rendszerébe.
Folytattuk a külterületi utak felújítását
célzó pályázati aktivitásunkat, ezúttal a
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Hegyelő utcának külterületi részét sikerült
felújítani mintegy 300 folyóméter hosszban. Az utat használtuk vízelvezető felületnek, hasonlóan a tavaly lezárt alsó szakasz
munkálataihoz.
A civil szervezetekkel való együttműködésünk keretében letérköveztük a
Szederfás közösségi ház járdáját, biztonságos és tiszta bejutást biztosítva a rendezvényeken résztvevőknek, valamint az
akkor még működő Zengő-Mozgó Tanodába járó apróságoknak.
Régóta esedékes útjavításokat végeztünk a külterületi kisebb szurdok utakon a
pince tulajdonosok örömére.
A Zrínyi utca végén biztonságossá
építettük a régóta ott tátongó veszélyes
árkokat, melyek stabil rácsozatot kaptak.
Több ütemben takarítottuk ki a
patakmeder teljes hosszát, valamint a
hordalékfogó ülepítőket is. Ez azért volt
nagyon fontos, mert most már nyugodtabbak lehetünk egy csapadékosabb időszak
esetén is, hiszen a patak teljes átfolyó
kapacitása fel van szabadítva.
Problémássá vált a parkoló autók elhelyezése a jelentősen megnövekedett turistaforgalomnak köszönhetően. Gyors (-és
közel sem végleges!) megoldásként a moziépület mögötti területet alakítottuk át
parkolóvá, és kihelyeztünk információs
táblákat a főútra, elősegítendő az autósok
odatalálását, valamint a Petőfi utcában
megállni tilos táblákat helyeztünk ki
időkorlátos kiegészítő táblákkal.
Az év fennmaradó részében apróbb,
kevésbé látványos, de elengedhetetlenül
fontos feladatokat végeztünk:
– korlátot szereltünk az Iskola utcai kis
lépcső mellé,
– kosárlabda palánkot készítettünk és
raktunk fel az iskolába,
– megtisztítottuk a Cöndör-gödört a bozóttól és egyéb vegetációtól a csapadékvíz

akadálytalan elfolyását elősegítendő,
– több utca bizonyul keskenynek az egyidőben áthaladni akaró autóforgalom miatt,
ezért több helyen „kijárják” az aszfalt melletti sávot, előidézve az aszfaltburkolat
szélének letöredezését, ezért kavicspadkával láttuk el azokat a szakaszokat, melyeken ez elfért,
– lakossági igényre biciklitárolót helyeztünk ki az egészségcentrum elé,
– folyamatosan kátyúztunk Püspökszentlászló felé vezető úton,
– kátyúztunk a falu teljes területén,
– Hársas utcát is kaviccsal töltöttük fel,
javítottuk ki, mert helyenként már járhatatlannak bizonyult,
– elvégeztük a tavaszi, őszi takarítást,
levélhordást,
– kitakarítottuk a falu kisebb csapadékvíz átereszeit, melyek a környéken
lakók kertjeit, ingatlanjait veszélyeztették,
– termőföldet hordtunk a vadvirágosítási
akciót segítendő,
– folytattuk a Fő utca 5. sz alatti önkormányzati épület belső felújítását,
– az Off-Road verseny után az aszfaltútról eltakarítottuk a felhordott sarat,
– földmunkával segítettük a Hármashegy utcai biciklipályának megépítését,
– kitakarítottuk a Verseny utcai vízelvezető árkot,
– meghosszabbítottuk és kitakarítottuk a
Tóth út vízelvezető árkát, mely megelőzi
az útfelület csapadékvíz általi kimosását és
károsodását,
– bár az idén használaton kívül állt, de
elegyengettük a focipálya melletti terület
egy részét, így nem csak edzési lehetőségek javultak, hanem a rendezvények
körülményei is,
– a Covid 19 járvány tavaszi hulláma
alatt végeztük a középületek és boltok előtti fertőtlenítést, valamint vevőirányítást,
– önállóan, később az Idősek Klubjával
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együttműködésben igyekeztünk húsvéti ,
karácsonyi és egyéb időszakos dekorációkkal színesebbé tenni a falu köztereit,
forgalmasabb helyeit,
– a szabadtéri padok időszakos karbantartását elvégeztük,
– folyamatosan végeztük a közterületek
takarítását, fűnyírását, rendezését,
– a szociálisan rászorulóknak segítettünk
fűnyírásban, favágásban,
– az út menti bozót irtását, vágását
végeztük a dűlőutak mentén, valamint
Kisújbányán,
– a kültéri hulladéktároló edények
számára alakítottunk ki szilárd burkolatot
két helyen is,
– az iskolai játszótér eséscsillapító
felületét építettük ki a gyártó útmutatása
alapján,
– veszélyes fát vágtunk ki több alkalommal
– tájház környezetének takarítását, a
járda javítását, belső vakolatjavításokat,
rendezést végeztünk,
– a temetőben végeztük a nagyobb
munkálatokat, rendezési feladatokat,
– az iskolában javítottuk a leázásokat
több alkalommal,
– rendszeresen gondoztuk a Cseresznyés
fasort, pótoltuk a kipusztult fákat, rendeztük a falu virágosított területeit, nyírtuk
a sövényeket,
– gondoztuk a falu emlékhelyeit az
ünnepségek előtt és rendeztük utána is,
– felújítjuk a játszótereket,
Természetesen rengeteg tennivaló
akadt még a faluban, melyek felsorolására
sem hely, sem idő nem adott, de csak a felsoroltakon végigfutva is látszik, hogy
folyamatosan és rendszeresen munkálkodtunk településünk fejlesztésén, szépítésén,
a lakók szolgálatában.
Dr. Csörnyei László polgármester

Advent

A feldíszített közterek, a házak
karácsonyi fényei azt sugallják, hogy
minden olyan, mint máskor, de a
várakozás
he-teit
az
örömteli
készülődés, a közös adventi koszorú
készítés, a templomi és iskolai hangversenyek, a kiállítások, a vásárok
hangulata helyett, egyre inkább a
vírustól való félelem, a szeretteinkért
való aggodalom tölti be.
Elmarad szinte minden, a rendezvényeken kívül a decemberi testületi
ülés, a falugyűlés és talán még az éjféli
mise is. Elmaradnak a baráti társaságok, a civil szervezetek közös szilveszterei, a pezsgős koccintás a Zengőn.
Várakozunk. Otthon, kis családi körben, csendben várjuk Jézus eljövetelét…
Müller Zsuzsanna
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Folytatás a címlapról

Boldog karácsonyt!

Az Idősek karácsonya ünnepi
műsora idén a járványra való tekintettel
elmaradt. A veszélyhelyzet ellenére az
ünnepi áhítat hangulatát és a gyermeki
lelkesedést szerettük volna eljuttatni
kedves időskorú hosszúhetényi lakosainkhoz. A műsor helyett – Takács Tímea
kezdeményezésére – az önkormányzat
rajzpályázatot hirdetett, melyre a
Hosszúhetényi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Ipacs Hajnal tanárnő irányításával
karácsonyi képeslapokat készítettek.
Ezekkel a gyermeki képzelőerő és fantáziavilág ihlette ünnepi képeslapokkal
kedveskedünk szépkorú hosszúhetényi
lakosainknak, és szeretnénk egy kicsit
kárpótolni őket az elmaradt közös karácsonyért. Az alkotásokat mindenki más
egy virtuális kiállítás keretein belül, az
iskola honlapján tekintheti meg.
Köszönjük a gyerekeknek a több
mint húsz csodálatos, szívmelengető
képet, Ipacs Hajnalnak és Wágner
Mónikának
pedig
a
lelkes
közreműködést!

A Zengő újság idei karácsonyi
számát – az egyre fokozódó járványhelyzet miatt –, szintén ajándéknak szánja
községünk önkormányzata, s minden
házba ingyenesen eljuttatja. Címlapjára
a gyerekek képeslapjai közül választottunk ki ötöt, melyek alkotói sorrendben
Späth Letti, Alics Annabell, Krajnik
Botond, Parrag Virág és Tóth Tibor
alsó tagozatos tanulók.
Minden tanuló rajza nem férhetett a
címlapra, de megérdemlik az alkotók,
hogy megemlítsük nevüket. Krajnik
Botond 1.a, Alics Annabell, Szedlák
Orsi, Dömös Szonja 2.a, Osztertag
Márton 2.b, Sashalmi Szonja, Takács
Anna, Krajnik Emma, Derksen-Hajnal
Annaliza, Szamos-Áman Léda, Kocsis
Petra, Späth Letti 3.a, Fuchs Luca,
Osztertag Balázs, Szabó Dávid 3.b,
Parrag Virág, Tóth Tibor 4.a, Gábor
Dániel, Hoffer Emil, Hajdu Kolos 4b és
Takács Emma, Földesi Gréta 5. b osztályosok.
Hosszúhetény Község Önkormányzata minden kedves hetényi
lakosnak és szeretteiknek áldott,
békés, meghitt karácsonyi ünnepeket
és egészségben, boldogságban, szeretetben gazdag új esztendőt kíván!

Az EFOP 1.5.2 kistérségi pályázat
keretében határozott időre másfél álláskeret foglalkoztatási lehetőséget nyert
az önkormányzat közösségszervezői,
ifjúság-segítői közművelődési feladatok
ellátá-sára. Határozott idejű foglalkoztatásuk intézményi keretben a Nemes
János Művelődési Központban valósul
meg.
A nyugdíjba vonuló dr. Müller
Zsuzsanna helyére Hajnal Réka könyvtárinformatikus végzettségű kolléga került,
aki közösségszervezői munkája keretében
látja el feladatát. A fiatal könyvtáros Pécsen végzett a Pécsi Tudományegyetemen,
s ez az első munkahelye. Lakhelyéről,
Pécsről, ahol édesanyjával és testvérével
él, naponta busszal érkezik Hosszúheténybe. Mindennapjaiban fontos szerepe
van könyvnek és olvasásnak, mi sem természetesebb tehát, mint hogy ezt a szakmát választotta. Kedvencei a képregények,
de imád zenét hallgatni és rajzolni is. A
jelenlegi helyzet a személyes találkozást

korlátozza ugyan, de bátran kereshetjük őt
telefonon, szívesen áll az olvasók rendelkezésére.
Ifjúsági referens-művelődésszervezőként kezdte meg munkáját Barabásné
Sebestyén Zsuzsanna, akivel eddig
tanítóként az iskolában találkozhattunk.
Több mint 15 éve él Hosszúhetényben férjével és 3 gyermekével. Korábban más
településeken dolgozott pedagógusként.
Tanítóképzőben végzett Kaposváron, majd
Szegeden tanárképzőben, végül pedig
Budapesten az ELTE magyar-bölcsész szakán. A gyerekekkel, fiatalokkal való
foglalkozás mellett nem áll távol tőle a
művelődésszervezői feladat sem, mert
főiskolásként ezzel a területtel is foglalkozott. Szereti a mozgalmas, kihívásokkal
teli elfoglaltságot, ezért jól érzi magát
jelenlegi munkakörében. Szereti az izgalmas krimiket, és imád kertészkedni. Amint
a körülmények megváltoznak, szeretné
komolyan belevetni magát a falu élénk
kulturális életébe. Fotó: Gulyás Tamás

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

A koronavírus terjedése miatt február 15-ig a hivatalban
az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

Hétfőn 8-12-ig, szerdán 8-12-ig. Pénteken nincs ügyfélfogadás.
A hivatalban személyesen csak rendkívüli esetben (pld. sürgős anyakönyvi
események bejelentése) keressék az ügyintézőt.
A polgármester és hivatalunk köztisztviselői az alábbi
e-mail és telefonszámokon érhetők el:

Dr. Csörnyei László polgármester 30 474-1609 polgarmester@hosszuheteny.hu
Dr. Orbán László jegyző 490-814 / 115

jegyzo@hosszuheteny.hu

Takács Tímea 490-814 / 119

igazgatas2@hosszuheteny.hu

Kleffler Krisztina 490-814 / 114
Vass Erika 490-814 / 111

Zsombéki Zoltánné 490-814 / 113

Réderné Dávid Csilla 490-814 / 125

Szabóné Kőrösi Gabriella 490-814 / 117
Kelemen Csilla 490-814 / 122

igazgatas1@hosszuheteny.hu

igazgatas3@hosszuheteny.hu
adougy@hosszuheteny.hu

munkaugy@hosszuheteny.hu
penzugy3@hosszuheteny.hu

penzugy4@hosszuheteny.hu
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Ünnepség helyett ünnepi testületi ülés

ZENGŐ

A járványhelyzet miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy október 22-én
nem tart községi megemlékezést a Kopjafánál. Helyette szűk körű ünnepi ülésen
emlékezik meg az évfordulóról, és ennek
keretében adja át a helyi elismeréseket. Az
ünnepi alkalmat a 3HTV is felvette és közzétette.
Októbe 22-én a Kultúrház feldíszített
emeleti kiállítótermében a képviselőkön és
a közreműködőkön csak a kitüntetettek
voltak jelen, ők is a járványügyi szabályok
betartása szerint.
A Himnusz elhangzása után dr.
Csörnyei László polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, majd Váci Mihály Még nem
elég c. verse hangzott el Wágner Bettina
előadásában.
Mivel a március 15-ei ünnepség
ugyanazon okok miatt maradt el tavasszal,
mint az októberi községi megemlékezés,

az át nem adott elismeréseket is most
vehették át a kitüntetettek.
Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Településért
Kitüntető Díj-jal köszönte meg a következő személyek munkáját: Neukirchner
Andrásné helyi alkotói tevékenységéért, a
püspökszentlászlói úton lévő tűzzománc
kép elkészítéséért, önzetlen munkájáért,
Pappné Pintér Ilona a hosszúhetényi
néphagyományokra építő pedagógiai
munkájáért, közösségi tevékenységéért,
Tóth Jánosné a Diabétesz Klubban több
éven át tartó lelkiismeretes, önzetlen elnöki munkájának elismeréséül kapott díjat.
Polgármesterünk Polgármesteri Díjat
adományozott ifj. Pető Sándor részére a
közösségi médiában végzett szerkesztői
munkájáért, a helyi információk áramlásának elősegítéséért, közösségi kommunikációban folytatott tevékenységért.

(A kitüntetett munkahelyi okokból nem
tudott részt venni az ünnepségen.)
Ugyancsak Polgármesteri Díjat kapott
Pintér Ildikó a település közösségi rendezvényein hosszú ideje végzett önzetlen
munkájáért, valamint a házasságkötések
alkalmával nyújtott magas színvonalú
anyakönyvvezetői tevékenységéért. (Ő egy
hivatali ünnepség keretében átvette már az
elismerést, az ünnepi ülés idején pihenését
töltötte vidéken.)
A rendszerváltás óta októberi ünnepünk előestéjén, a községi megemlékezésen adják át a település vezetői a
Hosszúhetényért, valamint a Közszolgálatért Kitüntető Díjat.
Hosszúhetény Község Önkormányzata
Közszolgálatért Kitüntető Díjat adományozott Szelle Erzsébetnek áldozatos és
eredményes pedagógiai, munkaközösségvezetői és szaktanári munkásságért, a
német kulturális és sport kapcsolatok
ápolásáért, Kis-Szekeres Éva tanítónak
áldozatos és eredményes pedagógiai és
munkaközösségi munkásságáért, (családi
okokból nem tudott eljönni), valamint
Czesznakné Fodor Mária tanítónak áldozatos és eredményes pedagógiai munkásságáért.
A képviselő-testület 1992-ben ítélte
oda először a Hosszúhetényért Kitüntető
Díjat. A testület ez alkalommal több
évtizedes közösségi, sportvezetői és
pedagógiai munkásságának elismeréséül
Gulyás Tamásnak ítélte a díjat.
Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult.
Az ünnepi ülést követően a megemlékezés és tisztelet jegyében néhány
képviselő társaságában polgármesterünk
koszorút helyezett el az 56-os Kopjafánál.
M. Zs.

Sok-sok éve dolgozunk együtt az
újságon, ő szerkeszti a képeket a lapba. S
számomra megnyugtató a tudat, hogy bármilyen rendezvény van a faluban, az
iskolában Tamás biztosan ott lesz, és
lefotózza. A képek kiválogatására viszont
már elég nehéz időt találnunk, mert Tamás
mindig vagy órán van, vagy edzésen,
vagy rohan a buszhoz, hogy – többnyire
este –, hazaérjen pécsi lakásába. Személyes dolgokról most először beszélgetünk,
s próbáljuk sorra venni életének állomásait.
Pontosan harminc éve, 1990 óta tanít
Hosszúhetényben. Győrben nőtt fel, Pécsett járt a Tanárképző Főiskolára, s egy
éven át Pannonhalmán tanított. Egy lány
miatt jött aztán vissza Pécsre, s talált állást
a hetényi iskolában. Kezdetben, Balázs
Lászlónét helyettesítve technikát, később
már biológiát is tanított, s hamarosan –
elvégezve az oktatás-informatikus képzést

–, fél állásban ő lett a rendszergazda az
iskolában, s a hangosítást is ő végezte a
rendezvényeken. Ezt a feladatot pár éve
vette át tőle Balázs László. A gyerekeket
először szakkörben majd hol a technika,
hol a biológia órái terhére oktatta az informatikára, egészen 2014-ig.
Gulyás Tamás készítette és működtette az önkormányzat első honlapját, s a
jelenlegi feltöltésében is aktívan részt
vesz, valamint közel 30 éve, a falu
képújságját is gondozza. Ezalatt a design
és a technika is rengeteget fejlődött, amit
neki is folyamatosan tanulnia kellett.
A másik nagy terület, ahol Gulyás
Tamás nélkülözhetetlenné vált: a foci.
Bocz Feri bácsi mellett kezdett el a gyerekekkel foglalkozni, s mikor ő 1996 őszén
nyugdíjba ment, Tamás – megszerezve az
UEFA B edzői végzettséget –, egyedül
folytatta tovább. Góliát focisuli volt a

neve az iskolai utánpótlás programnak,
majd 2001-ben indult a Bozsik-program.
Párhuzamosan, iskolai és egyesületi szinten is folynak az edzések az ovisoktól a 14
évesekig. Jelenleg öt korosztályban 50
igazolt játékos van az egyesületben, de
ennél többen járnak edzésekre. Az U15-ös
csapattal 2015-ben megyei bajnokok is
lettek, s az évek során sok gyerek bekerült
a nagy csapatba is. Gulyás Tamás edzői
tevékenységét több megyei és egy országos kitüntetéssel is elismerték. S akkor
még nem is beszéltünk a nyári táborokról,
melyek szintén nem valósulhattak meg
nélküle.
A jövőről szólva Tamás csak annyit
mondott: “Ha a gyerekek szeretnék, én
szívesen folytatom.”
Mi sem kívánhatunk mást, mint csak
így tovább!
Müller Zsuzsanna

Az ünnepeltek csak egy közös fotó erejéig vették le maszkjukat. Fotó: Balázs László

A Hosszúhetényért Díj kitüntetettje Gulyás Tamás
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A tájház
háza tája
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Új kihívás - online tájház

A júniusi feloldást követően, a biztonsági intézkedések betartása mellett, sikerült több csoportot, látogatót fogadnunk
tájházunkban.
Július 8-án a polgármester, a koronavírus helyzetben segítő önkénteseket hívta
meg a tájházba, és kemencében sült lepénynyel vendégelve, köszönte meg önzetlen
munkájukat.

szőlőt, almát és barackot a hátsó kertben –
ami ebben az évben is bő termést hozott–,
ismerkedve a szüreti eszközök sokféleségével.
Szeptember 20-án a Tájház túra kirándulása az új Zengő-kilátóhoz vezetett.
Több, mint 30 természetkedvelő vágott
neki az útnak, hogy a csúcsra érve, a kilátó
tetejéről csodálhassa meg környezetünk

A tájház-táboron kívül, a nyáron a
Jurtafalu kamasz táborlakói is ellátogattak
múzeumunkba, ismerkedve a hosszúhetényi hagyományokkal.
Július végén augusztus elején diákmunkások kapcsolódtak be a tájház
leltározási munkálataiba. Köszönjük a
segítséget Czentner Blankának és Kruzsely
Pálmának.
Augusztus 8-án, szombaton a Tájháztúra csapata, kapcsolódott a Jegenyés
János Emléktúrához és részt vett a
kisújbányai Üveges hétvége programján.
Szent István napján prominens személy
látogatta meg tájházunkat. Ian Lindsay
skót származású brit nagykövet magyarul
tanult Pécsett, s a hetényi lakos Pelcz Kata
(a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi
Oktatási Központ magyar programjának
vezetője) közreműködésével érkezett
községünkbe. A helyi szociális szövetkezet
tagjai különleges ételekkel és italokkal
fogadták a vendéget.
A nyár folyamán a tájház raktárának
rendbe tétele, a tárgyak rendszerezése is
megtörtént közmunkások segítségével.
Köszönjük munkájukat!
Az őszi tanév kezdés után ismét
gyerekzsivajtól volt hangos a tájház
udvara. Iskolai osztályok, óvodai csoportok játszottak önfeledten, szüretelték a

én és 11-én a tájházban Márton napi programokat rendeztünk volna, és három
kisvideó elkészítésével kapcsolódtunk
volta az online térben az országos rendezvényhez. A pandémia sajnos keresztülhúzta a számításokat, és meghiúsította a
jelenléti programokat. Helyette nyolc
videófelvétel készült, mely Szent Márton
életét, legendáját, Márton naphoz kapcsolódó szokásokat, elevenít fel. Kézműves és
gasztronómiai bemutatókkal és a kisújbányai Szent Márton Zarándokút bemutatásával kiegészülve. A filmek felvételét,
vágását és szerkesztését a 3HTV
munkatársai végezték. A kisfilmekben
közreműködtek: Csajkásné Kéninger
Ágnes, Barabásné Sebestyén Zsuzsa, Szegleti Orsolya (első képünk), Derksen
Gyöngyi, Poór Jánosné és Poór Gabriella.
A népdalok zenei felvételei Jánosiné
Rajnai Virág, Jánosi Emőke és Balázs László
jóvoltából valósultak meg. A videók
megtekinthetők a YouTube csatornán és a
Hosszúhetényi Tájház facebook oldalán is.
Október 4-én a vírus helyzet miatt
módosítottuk a Tájház-túra tervezett programját, és nem a Tubest látogattuk meg,
hanem a köves-tetői kilátót. Eső után,
ragyogó napsütésben túráztunk, és nyársaltunk a kilátó lábánál.

természeti szépségeit. Biztonságos kialakításával, magasságának növelésével, a
panoráma fokozásával a kilátó egyre több
turistát vonz a hegyre. Mi sem voltunk
egyedül.
A Hosszúhetényi Tájház immár harmadik alkalommal pályázatott sikeresen, a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
által hirdetett Múzeumok Őszi Fesztiválja
sorozathoz. Az tervek szerint november 7-

A túrák végeztével, október 10-én, a
tájház udvarán rendeztük meg a szokásos
túra zárónkat, melyet közösen elköltött
ebéddel ünnepeltünk meg, az év utolsó
meleg napján (második képünk).
Adomány: Gunszt Ferenc felajánlásával új tábla készült a tájház utcafrontjának
falára, melyet maga faragott ki. Köszönjük
szépen a munkáját!
Poór Gabriella
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Egyházi hírek
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Templom terünk transzformációja

Lámpást adott nekünk az Úr
Aki már járt Hetinben, Hosszúhetény szerbiai testvérközségében, emlékezhet arra,
hogy pont a templom előtt egy hatalmas
trafóház éktelenkedik. A szocializmus alatt
– az egyházellenességet nem számítva –,
az esztétikai érzék is sokszor hiányzott.
Ennek az örökségnek a kisöccse nálunk is
fellelhető volt, a templomsekrestye mellett
álló beton villanyoszlop és az oda nem illő
gömbfejű közvilágítási villanyoszlop formájában. Az utóbbi már rég nem
működött, az előbbin azonban azon túl,
hogy a templom áramellátásának légkábelét tartotta, tetején volt az egyik
díszvilágítási reflektor, derekán pedig a
közvilágítási lámpa is. A rendszerváltás
után majdnem 30 évnek kellett eltelnie,
hogy a templom tér méltó megújulása
megkezdődhessen.
A folyamat pályázati és püspökségi
forrásokból indult el a statikailag elengedhetetlen támfal átépítésével, a templom
külső renoválásával, valamint a templom
tér építés utáni rendbetételével. Csak akkor
ötlött szembe az egyik püspökségi szakembernek, hogy az oszlop sem odaillő (a mi
szemünk már megszokta, fel sem tűnt).
Megjegyezte, hogy kiváltása több, mint
egy milliós költséggel járna, amire már
nincs forrás.
Ekkor értettük meg, hogy a villanyoszlop eltüntetése, funkcióinak kiváltása
már ránk marad, de ezen teher mellett
lehetőségünk nyílik a templom terének
olyan átalakítására, ami szépsége által
nemesítheti a lelket, és akár Istenhez is
emelhet.
Gyorsan kellett cselekednünk, mert a
tereprendezést a kivitelező már megkezdte, így, ha annak befejezése előtt, az ő
gépeik segítségével akartuk lefektetni a
földkábeleket, akkor sietnünk kellett. Sikerült. Aztán megkezdődött az áramszolgáltatóval a hivatalos eljárás megindítása,
ami többszöri félreértések miatt, ha lassan
is, de haladt előre, és egyszer csak a csúf
betonoszlop eltűnt. A templom légkábeles
áram bekötése földkábelre cserélődött, a
díszvilágítási reflektor a templomtetőre
került, a lámpa helyett pedig két, régi
gázlámpára emlékeztető öntöttvas kandeláber világítja meg a teret. Mindeközben
autóterelő oszlopokat és virágládákat
helyeztünk ki, és a tér füvesítése, növényekkel való beültetése is megkezdődött.
A támfal régi lépcsőfokainak felhasználásával két pad is épült a megfáradtak, vagy a tájban gyönyörködni vágyók
számára. A későbbi parkosítás céljából a
tér északi, hepehupás, mélyebben fekvő

csücskének feltöltése is elkezdődött. A
munka még nem fejeződött be, mert
közben újabb és újabb tervek születtek, de
az átalakulás már jól érzékelhető.
Örömteli, hogy a megvalósulás a
közösség összefogása által születhetett
meg. A plébánia közössége mellet részt
vett benne az Önkormányzat, a Hosszúhetényi Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.,

a Hetényker Bt. és több tucat önkéntes
segítő, akik az árokásás, betonozás, pad és
lámpaoszlop állítás, kertészkedés és sok
más feladat munkáját elvégezték.
Köszönjük mindenki hozzájárulását és
munkáját, mert így általunk a templom tér
egy igazi, szelíd transzformerré vált, és
talán mi magunk is változhatunk.
Herbert Tamás

Védőszentünk napján, az ünnepi szentmisét követően Antal Géza apát úr a
hívők jelenlétében megáldotta a templom körül megújult teret és az új lámpaoszlopokat. A Miklós-napi hagyományos rendezvények idén elmaradtak, de a
borászok ezúttal is elkészítették a “Miklós bort”. Idén rekord számú termelő, 35
gazda adta össze a borokat. A főként olaszrizlingből álló cuvét az egyesület tagjai
palackozták. A szentmisén az apát úr áldást mondott a közösségi nedüre és azok
munkájára is, akik megtermelték, valamint mindazokra, akik majd isznak belőle.
Fotó: Herbert Tamás és Müller Zsuzsa

ZENGŐ

Legyen 1848-as emlékmű a templom téren!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
Az 1848-1849-es szabadságharc idején
munkálkodhass a jövőn.”
Hosszúhetény a császáriakkal szembeni
Széchenyi István baranyai ellenállás egyik központja volt,
még akkor is, amikor a szabadságharcot
Szinte alig akad olyan település a Kár- már vérbe fojtották. 1849-ben a hetényiek
pát-medencében, ahol az 1848-as For- kiverték a császári helyőrséget, és Hird,
radalom és Szabadságharc eseményeinek Vasas, Szabolcs és Somogy falukkal
ne állítottak volna emléket. Hosszúhe- együtt, ezer nemzetőrt állítottak ki, többet,
ténynek viszont a mai napig nincs 1848-as mint Pécs. A magyarság egyik legfonemlékműve! Néhány évig volt egy kis tosabb eseményének – ismerve a hosszútábla az I. Világháborús emlékművön, de hetényiek kitüntetett szerepét a történésekannak – egyébként igen szakszerűen ben –, kell, hogy legyen méltó megemléelvégzett – felújítása során, lekerült onnan. kező helye! A templom tér erre kiválóan
Településünkön a legtöbb embert meg- alkalmas.
mozgató ünnepség az 1848-as Forradalom
Az elmúlt időszakban az egyházmegye
és Szabadságharcról való megemlékezés. és a hívek önkéntes munkájának köszönEgyes, önkormányzat által alapított díjak hetően a tér széles társadalmi összefogás
és elismerések átadására is sor kerül ekkor. mellett újult meg. Ekkor határozta el az
Ennek helyszíne már a két nagy háború Egyházközség, hogy az ügy élére áll: a tér
közötti időszakban is a templom tér volt, és rendbetételével együtt, méltó 1848-as
azt követően is itt ünnepelt a falu. Úgy, emlékműve is legyen a településnek!
hogy önálló emlékműve sohasem volt a
Egyeztetve Papp Jánossal, aki koráb48-as eseményeknek. Véleményem szerint ban már kezdeményezte egy emlékkő elheegy 3500 lelkes faluban kell lenni annyi lyezését a téren, arra az elhatározásra jutotcivil kurázsinak és nemzeti büszkeségnek, tunk, hogy településünk mindenképpen
hogy megteremtsük a lehetőségét egy megérdemelne egy zsűrizett emlékművet.
emlékműnek.
Mindezeken túl keresztény közösségünk
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szimbolikus nemzeti ügye lehetne a
szoborállítás a megújuló templom téren.
Egyeztetve Éliás Ágnes és Herbert
Tamás egyházközségi tanácsosokkal két
szobrásztól kértünk egy-egy koncepció tervet, akik megtekintették a helyszínt is.
Nádor Edina pécsi és Borsi-Lakatos László kisújbányai művészek vállalták, hogy
kora tavaszra letesznek egy-egy tervet,
amit azután a plébánia tanácsadó testülete,
a település képviselő-testülete, valamint a
szélesebb közvélemény elé tárunk, hogy a
döntés után elkezdődhessen a megvalósítás.
Megfelelő előkészítés mellett, pályázatokból (NKA, MMA) és adományok segítségével 1-2 éven belül (mondjuk 2022.
március 15.) felavathatnánk az emlékművet. Az Egyházközség hamarosan egy
számlát is nyit, ahol mindenki hozzájárulhat adományaival az emlékmű megvalósításához.
Ehhez a közös munkához kérjük és
hívjuk a település minden hazaszerető
lakosát! Összefogva, kellő körültekintéssel
és elszántsággal sikerre vihetnénk ezt a
nagyszerű ügyet.
Závoczky Szabolcs

Isten gazdagsága

A nappalok rövidülése, az őszi munkák befejezése, az év vége közeledte egyre gyakrabban fordítja tekintetünket az elmúlt évre,
és késztet bennünket arra, hogy számot vessünk mindazzal, ami velünk történt. Fontos, hogy időt szánjunk erre a számvetésre, hiszen
az emlékek, tapasztalatok értékelése, átgondolása kijelöli a jövőbeli irányokat: van, ahol óvatosságra, máshol biztosabb lépésekre
sarkallnak. Hitünk is fejlődik és megerősödik, ha felfedezzük életünkben Isten gondviselését.
Meghatározó része volt életünknek a járványhelyzet, és az annak következtében bevezetett szigorító intézkedések, melyek mindannyiunk napjait érintették. Önző énünk háboroghat a lemondások, nélkülözések miatt, de ha a megélt események, történések
mélyére tekintünk, akkor észre fogjuk venni, hogy a Jóisten ebben a szűkösebb időben is túlcsorduló mértékkel mérte nekünk szánt
ajándékait.
A világ kibillent a megszokott kerékvágásából, és ezzel arra kényszerített minket, hogy máshová helyezzük a súlypontokat, hogy
megőrizzük egyensúlyunkat. Ebből az új nézőpontból az életünk apróbb, feledésbe merült, vagy a felszínre nehezebben kerülő részletei is láthatóvá, megtapasztalhatóvá váltak, és újra gazdagítani tudták az életünket. Sokan osztották meg élményeiket a tavaszi
karantén idejéből, amikor a családok kis szigetekként élték a mindennapjaikat. Amire a rohanó, zsúfolt hétköznapokon ritkán
adódott lehetőség, a családtagok újra megélték az együtt töltött idő, a közösen végzett tevékenységek erejét, és újra tanulhatták,
hogyan tudnak egymás számára örömforrássá válni.
Egyházközségünkben is számtalan esemény történt, amire hálával kell visszagondolnunk. Amikor nem járhattunk szentmisékre,
akkor érzékeltük igazán, hogy mennyire szükségünk van rá. Hálát adunk Géza atyáért, aki idős kora ellenére fáradhatatlanul szolgál bennünket. Hálát adunk Berecz Tibor atyáért, aki kéthetente celebrálja a szentmiséket templomunkban, lelkes, őszinte példamutatásával ösztönöz bennünket a jóra, a szeretet cselekedeteire. Neki köszönhetjük, hogy részesei lehettünk Húsvét misztériumának az on-line szentmise közvetítések révén.
Hálát adunk gyermekeinkért, a megkereszteltekért, az elsőáldozókért, a ministránsokért, hittanosainkért, akik gyermeki
igyekezetükkel tesznek tanúságot Jézusról. Hálát adunk a cserkészeinkért, azokért a fiatalokért, akik hétről hétre, szabad idejüket
nem sajnálva foglalkozásokat tartanak a kisebbeknek, és a mai liberális világban egy szűkebb, de biztonságosabb, értékekkel teltebb ösvényre, Isten útjára vezetik gyermekeinket. Bérmálkozásra készülő fiataljaink – akik élő közösséget alkotnak –, már négy éve
készülnek és két éve várnak a szentség felvételére. Hálásak vagyunk, hogy kitartanak ebben a várakozásban, és hálásak azért, hogy
vannak, akik segítik őket a keresztény felnőtté válás folyamatában. Hálát adunk egyházközségünk valamennyi tagjáért, azért, hogy
mindig akadt segítő kéz a templom körüli teendők elrendezésére, hogy ebben az évben is szépülni tudott templomunk kertje és belső
tere. Hálát kell adnunk a nehézségeinkért is, mert azok összefogásra, és arra tanítottak bennünket, hogy oda kell figyelnünk egymásra. Akkor, amikor egyházközségünk egyik tagjának az édesanyja súlyosan megbetegedett, egy kisebb közösség imádkozott napról
napra a Jóistenhez a gyógyulásért. Amíg az értelem azt súgta, hogy csekély az esély a gyógyulásra, Istennél még reményteli volt a
helyzet. A hit pedig gyógyulást hozott.
Kívánom, hogy mindenkinek legyen annyi ideje, hogy átgondolja az elmúlt évét, összegyűjtse mindazt, ami gazdagította az életét,
és újult erővel, hitében megerősödve, reménnyel telve tudjon az elkövetkező évnek nekivágni!
Lieberné Éliás Ágnes
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Ajándékozzunk kézműves terméket karácsonyra!

ZENGŐ

Webáruházat nyitott a helyi szociális szövetkezet

Tovább bővült a helyi szociális
szövetkezet tagjainak száma, ugyanis még
több helyi termelő, kisiparos, kreatív
alkotó, képzőművész, kistermelő lépett be
a KézMűhely tagjainak körébe.
A szövetkezet tagjai együtt hatékonyabban
tudnak érvényesülni, termékeiknek piacot
szerezni, és azokat minél szélesebb körben
ismertté tenni azzal a szándékkal, hogy
Hosszúhetény kézműves kultúrája a helyiek körében és országosan is jó hírnévre
tegyen szert.
Bár idén a karácsonyi vásár elmarad,
ennek ellenére a kézműves termékek
megvásárolhatóak a szövetkezet webáruházában a www.kezmuhely. hu oldalon.
Sokan szeretnek megbizonyosodni a
képen látott termék valós megjelenéséről,
ezért a helyi Takarékbank feletti kis bemutató helyiségben december 15-ig több termék is megtekinthető, volt. A pandémia
fokozódása miatt ezután a szövetkezet tagjai Hetényben ingyen házhoz szállítják a
vásárolt portékákat.
A helyi kézműves kultúra megőrzéA hetényi kézművesek nevében minden
séhez járul hozzá az, aki ajándékozás alka- kedves olvasónak szeretetben teljes, békés
lmával a helyi terméket részesíti előnyben. és meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok!

Gramváriné Csanálosi Andrea
Fotó: Amrein Ildikó

OVIS HÍREK - OVIS HÍREK

Az óvodai élet a megszokottak szerint
megy tovább, a járványügyi szabályokat
betartva. A jeles ünnepeket a vírushelyzetben is megtartjuk, csak nem óvodai szinten rendezzük meg őket, hanem csoporton
belül.
Így rendeztük meg a Márton napot is. A
gyermekek csoporton belül megismerkedhettek a Szent Márton legendákkal, el is
játszották őket. Libákat készítettek, etették
őket kukoricával, amit ők maguk morzsoltak a kis kezecskéikkel. Libás dalokkal,
mondókákkal és játékokkal ismerkedtek.
Nem maradhatott el a lámpások készítése
se, igaz a felvonulás most nem délután,
sötétben történt, hanem délelőtt a csoportban, folyóson vagy az udvaron csengőbongó gyermeki énekek kíséretében.
András napról is megemlékeztünk, de
elmaradt az ilyenkor szokásos első osztályosok látogatása, és ezzel együtt a közös
adventi gyertya gyújtása is.
A Mikulás sem hagyományos módon
lepte meg a gyerekeket. (képünkön) Bekopogtatott az ablakokon és onnan köszöntötte őket, ajándékait is ablakon keresztül
adta át. Ezúton is köszönjük neki és a
támogatóknak, akik édességgel tömték ki a
fehérszakállú zsákját (Győri-Gradwohl
Ágnes, Román Miklós, Német Nemzetiségi Önkormányzat.) Cserébe a gyermekek da-

lokkal és kis versekkel köszönték meg a több dolgozó pozitív lett, ami által három
Mikulás jóságát. Sajnos ebben az örömben csoport kontaktként karanténba került.
most csak három csoport tudott részesülni,
Czentnerné Lantos Erika
mert az óvodába is megérkezett a vírus, így
óvodavezető

ZENGŐ

„Olvass velünk, mert olvasni menő!”

A felsősök számára indított Olvass velünk! kihívás során a
jelentkezőknek 5 könyvet kell elolvasniuk a tanév végéig a
megadott művek közül. Ezek a következők:
5-6. osztály: Vadadi Adrienn: Miénk a színpad, Christina
Nöstlinger: A cseregyerek, Nógrádi Gábor: Gyerünk haza!,
David Williams: Köténycsel, Sara Pennypacker: Pax, C.S. Lewis:
Narnia krónikái 1.
7-8. osztály: Dávid Ádám: Találj ki!, Fiala Borcsa: Bűntény
a Dunán, Leiner Laura: Mindig karácsony, Kertész Erzsébet:
Gyönyörű nyár, Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap.
A versenyt Wágner Mónika irányításával idén már harmadik
alkalommal indították el a könyvtáros kollégák. A kihívásban
résztvevő tanulóknak a könyv elolvasása után 5 kérdésre kell
válaszolniuk, ezzel bizonyítják, hogy valóban elolvasták az adott
művet. A kérdések összeállításában főleg a magyar szakos
tanárok segítenek, de az első évben volt matek szakos pedagógus
is, aki együtt olvasott és dolgozott a „kihívókkal”.
A verseny nagy népszerűségnek örvend, hiszen a jutalom is
mindig vonzó. A legelső évben Budapestre kirándultak a nyertesekkel. Jártak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, a Nemzeti
Múzeumban és a várban. A második évben könyvvásárlási
utalványt kaptak a diákok. Mindkét alkalommal az önkormányzat
támogatását élvezhették.
Az idei tanévben is több „könyvmoly” szeretné megmérettetni magát. A jelentkezők névsorában vannak új tanulók, de
olyanok is, akik már harmadik éve tartoznak a kihívás lelkes
táborához.
Hajdu Tekla (7.b): „Minden évben jelentkeztem, így idén is.
Magamtól nem olvasnék ilyen könyveket, és így megismertem
más stílusokat is. Nagyon tetszett a korábbi jutalom: a könyv és a
kirándulás.”
Barabás Boglár (7.b): „Azért jó ez a verseny, mert szeretek
új könyveket olvasni. És mindig nagyon érdekes a jutalom.”
Gábor Zsófia (8.b): „Eddig minden évben jelentkeztem. Imádok olvasni. Azért próbáltam meg ezt a versenyt, mert szeretek új
könyveket megismerni.”
Hajdu Karsa (8.b): „Már tavaly is részt vettem. A könyvek
érdekesek, a jutalom pedig mindig értékes.”
Az idei jutalom a tervek szerint megint egy közös kirándulás
lesz. Aki pedig kitartóan olvassa a megadott műveket, biztos lehet
benne, hogy sok új élménnyel lesz gazdagabb a könyvek és a
jutalom által. Arra biztat tehát mindenkit a kihívó, hogy: „Olvass
velünk, mert olvasni menő!” Barabásné Sebestyén Zsuzsanna
Az iskola tanulói és dolgozói nevében szeretnék köszönetet
mondani dr. Csörnyei László polgármester úrnak, a községi
önkormányzatának, a Település-üzemeltetési Nonprofit Kftnek, valamint a Hosszúhetényi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy hozzájárulásukkal szebbé tették a tanulók
karácsonyi készülődését.
Köszönjuk Nagy Attilának és a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi
Erdészetének a felajánlott karácsonyfát.
Radó Orsolya Diákönkormányzat vezető

TÉLI SZÜNET
December 19-től január 3-ig!
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Hintón jött ...

A hóhelyzet nem tette lehetővé, hogy szánon érkezzen a
Mikulás, helyette négy keréken jött az iskolába. A gyerekek
az udvaron várták, ahol édességet osztogatott kicsiknek és
nagyoknak. A tanulók nevében köszönjük a támogatást az
ötletgazda Garamváriné Csanálosi Andreának!

Rajzpályázat a kicsiknek

Apari Luca első osztályos rajza

Mindenki örömére az idei tanévet nem digitális oktatásban
kezdték meg az iskolások. Nagy lelkesedéssel léptek be tanulók
és pedagógusok egyaránt az épületbe, hiszen a tavalyi tanév utolsó pár hónapját egy mindenki számára idegen módon kellett
megszervezni és befejezni.
Ám a kezdés mégsem volt felhőtlen. A vírushelyzet adta rendelkezések, iskolai szabályok hamarosan felülírták a mindennapokat. A korlátozás azonban nem akadályozta meg azt, hogy a
könyvtárban Wágner Mónika könyvtáros versenyre hívja az iskola alsósait, akiket rajzolásra bátorított. Készíteniük kellett egy
könyvtár táblát, a győztes rajz pedig a kiírás szerint a helyiség
ajtajára került volna. Ám olyan sok kiváló munka érkezett, hogy
nehéz lett volna közülük választani. A beérkezett rajzokat egy
tablóra helyezték ki szeptemberben, majd a válogatás után osztályonként az 1 - 2. helyezett munkák elfoglalhatják helyüket a
könyvtár ajtaján. Ezeket is havonta cserélik, hogy valamennyi,
helyezést elért rajz látható legyen. Még óvodástól is érkezett
munka, aki az iskolás testvére mellett kedvet kapott a rajzolásra.
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HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
PROGRAMOK

Január 11-ig megmaradnak
a járványügyi korlátozások!
Könyvtári és intézményi nyitvatartás:

Az ISKOLA TANULÓI tanítási napokon
11:00-16:00-ig látogathatják a könyvtárt.
A könyvtárban a maszk viselése kötelező!

FELNŐTT LÁTOGATÓINK január 11-ig nem látogathatják
a könyvtár és a Kultúrház épületét.
A kölcsönzést házhoz szállítással oldják meg a könyvtár
munkatársai.
Az alábbi linken kereshetők a megyei könyvtár által letétbe
helyezett könyveink: https://bkszr.csgyk.hu/hosszuheteny

Kéréseiket e-mailban, vagy telefonon 13 óráig juttassák el
hozzánk!
Elérhetőségeink: konyvtar@hosszuheteny.hu
490-827 / 13-as mellék, 490-827/18-as mellék
Az iskolai szünet idején a közművelődési iroda ügyeletet tart.
Köszönjük olvasóink és látogatónink türelmét,
megértését!

Nemes János Művelődési Központ munkatársai

Á R N Y - K É P

I d õs ek k ös zön t és e

Októbertől december elejéig az alábbi hetényi lakosokat
köszöntötte községünk vezetősége: Török Józsefné Ónody
Edit, Jáhn Ferenc, Miklós Vilmos, Kőrösi Antal, Kovács Sándorné Bihari Katalin és Tóth Dezső a 80-dik, Bayer Emilné
Hock Mária, Schnell Mihály, Duzsi Sándorné Böröcz Júlia,
Linbrun Antalné Végh Etelka és Huttner József a 85-dik,
Schuller Márton és Dubniczky Róbertné Bagó Anna a 90-dik,
valamint Rátkuti Lajosné Gunszt Jolán a 93-dik születésnapját
ünnepelte. Jó egészséget kívánunk nekik!

– Huszonkét önkéntes jelent
meg november 24-én a Kultúrházban rendezett véradónapon.
A járványhelyzet ellenére az
idei utolsó véradás a szokásos
jó eredménnyel zárult Hetényben.

Hetente a helyitől

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara #Heti1Helyi
címmel indít kampányt, annak érdekében, hogy a helyi lakosok és
vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy ők maguk mit tehetnek
a helyi vállalkozások túléléséért a jelen helyzetben.
A kamara arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy vegyenek
hetente legalább egyszer egy helyi terméket, rendeljenek legalább
hetente egyszer étteremből, vegyenek igénybe hetente legalább
egy helyi szolgáltatást és népszerűsítsék is ezt, hogy mások is
kövessék a példájukat. A kampány által a vállalkozásnál forgalmat generálva segíthet mindenki, hogy a helyi vállalkozások
megtarthassák dolgozóikat.
A #Heti1Helyi elnevezés minden helyi termék és szolgáltatás
vásárlására való buzdításban használható lesz a továbbiakban,
legyen szó gasztronómiáról, egyedi termékről, szolgáltatásról, és
nem csak Pécsre, de egész Baranyára.
A kamara #Heti1Helyi kampány facebook oldaláról
www.facebook.com/heti1helyi egyenesen a vállalkozók által a
saját facebook profiljukon megfogalmazott ajánlatra irányítja a
vásárlót, érdeklődőt. A kampány így a vállalkozó részére valós
időben hozhat forgalmat, bevételt.
Születtek:

Anyakönyv

Szabó Milán
Tarjányi Boróka Mária
Voloncs László
Harasztosi Adelina
Bárdos Kíra Hanna
Fodor-Takács Franciska
Späth Olivér
Dányi-Nagy Kolos

Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:
Valakinek fergeteges 30. születésnapja lehetett, amelyre
ajándékként kapott egy KRESZ táblát. A harmincas
sebességkorlátozó táblát a Verseny utcából lopták el, ahol
amúgy is sok kisgyerek közlekedik. Aki leszedte az ünnepeltnek, bizonyára nem gondolta végig, hogy bűncselekményt
követett el. Folyik a nyomozás.

– Borbála-napkor sem tartott
az önkormányzat községi megemlékezést. A bányász áldozatokról ezúttal a Szent Borbála
utcai emlékműnél elhelyezet
községi koszorúval tisztelegtek
a falu elöljárói.

október 8.
október 16.
október 17.
október 30.
november 16.
november 17.
november 20.
november 22.

Hegedüs Iván (1966)
október 5.
Látschám László Hugóné sz. Keszler Erzsébet (1943)október 9.
Nagy Mihály (1938)
október 9.
Aradi Károlyné Bandl Magdolna Vera (1938) október 20.
Wehmann Ferenc (1942)
október 25.
Dömös Károlyné sz. Bernáth Jolán (1930)
november 8.
Miklós Imre (1954)
november 16.
Marosi Edit (1965)
november 20.
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HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ HÍRZENGÕ
Archaikus formák,
ősi technikával

Hosszúhetényben, a Szederfás-házban nemrégiben indult a
Szalma Mater Kör. Szombatonként délelőtt Szalma Valéria tart a
már iskolás korú gyermekeknek agyagozás szakkört. Ugyanígy
délután a felnőtteket várja a körbe! Ezek a különleges, oldott
hangulatú alkotó délutánok egyelőre, a szabályok miatt szűkebb
körűek, de mindenképp előzetes bejelentkezés szükséges.
( 30 440 49 45, vagyok.vali@gmail.com )
A Szalma Materben, az ősi technika megtanulásával, mai
szellemű és nagyon jóízű alkotásra van lehetőség. Tavaszra, Vali
tervei szerint, a ház udvarában felépítik kerámiaégető kemencéjüket is.
Idén, Hetényben nevelkedett ezüstfenyő a pécsiek Széchenyi téri mindenki karácsonyfája, melyet Kőrösi Antal kertjében
vágtak ki a városgazdálkodás munkatársai. A harmincéves
példány nem az első falunk történetében, amely a
megyeszékhely főterét díszíti karácsonykor.

Baranya és Pécs legyen
Európa Gasztronómiai Régiója 2024-ben!

Hosszúhetény, mint a szelíd turizmus fejlesztését tervező, s a
gasztronómia két különleges helyszínével is rendelkező község,
igazán érdekelt lehet ebben!
Októberben 24 fővel, 3 fős vezetőséget választva alakult meg
a Baranyai Gasztrorégióért Egyesület, melynek egyik vezetőségi
tagja a hetényi falusi turizmust kezdetektől támogató dr. Kovács
Dezső tudományos kutató. Hosszú előkészítés után elindult a honlapjuk, a Facebook és Instagram oldaluk is.
Az egyesület meghívást kapott november 18-ra, hogy vegyen
részt az Európai Gasztronómiai Platform soron következő internetes konferenciáján. Ezen az online eseményen bemutatkoztak,
és jelezték szándékunkat, hogy 2024-ben Baranya és Pécs
szeretné viselni az Európa Gasztronómiai Régiója Címet.
A cím odaítélése nem verseny kérdése, hanem a feltételeknek
történő megfelelés elismerése. Mivel minden régió különböző, és
különböző kihívásokkal néz szembe, így a programok különböző
témákat hangsúlyozhatnak. A régiókat arra bíztatják, hogy olyan
programot hozzanak lére, melynek révén különlegessé válnak, és
nemzetközi láthatóságot lehet biztosítani a régió erőfeszítéseinek.

Ajánlom boraimat!

Az adventi időszak kezdetével (meg mert ismét erre kényszerülünk a vendéglátás korlátozásával, leállításával) jómagam
is vásárlásösztönző ötleteken törtem a fejemet, karácsony után
amúgy is beáll a nagy semmi időszaka, pláne most.
Ilyenkor a társadalmilag rögzült és elvárt konzumálási őrület javarészt felesleges, hasznavehetetlen, messzi földön gyártott ajándéktárgyakban merül ki. Talán időszerű lenne változtatni ezen a gyakorlaton. Amit ezek helyett ajánlok az helyi,
kézműves, kultúrértékkel bír, funkcionalitása elvitathatatlan és
nem mellesleg finom. Azaz a boraimat, nem is akárhogy!
Egy karton (6 palack) vásárlása esetén csak az adventi gyertyákat szimbolizáló négy palackot kell kifizetni, a maradék
kettő grátisz. Rendelés esetén legkésőbb másnap ingyen házhoz
szállítom személyesen a pakkot Pécs és Hosszúhetény határain
belül. És ez nem minden! Az első öt jelentkező egy üveg mustmézet – Vinocotto2020® – kap mellé ajándékba. Az akció
december 24-ig tart.
Szabó Zoltán 20/3166391

Szalma Valéria az Alföldről költözött Pécsváradra, a Dombay-tóhoz. A fazekasság egyik ősi ágát műveli, aminek reprodukáló, utánérző művészet a neve, de ő egyszerűen gölöncsérnek
nevezi magát. A Kárpát-medence és az Égei-tenger partvidékének
bronzkori feltárásaiból közkinccsé tett leletek adják a munkái
alapját. Falra is akasztható, asztali és padlóváza méretű dísz és
használati kannái, edényei zsűrizettek, megvásárolhatóak.
Személyesen, a Dombay-tónál lévő kis házában vagy Hetényben
a Szederfás házban.
M. Zs.

TÁNC-SZÓK

Októberi pécsi fellépésünk után újra vissza kellett térnünk
az online-térbe. Az egyre szigorodó járványügyi szabályozások
miatt nem tartottunk próbákat, a gyerekcsoport foglalkozásait
is leállítottuk. Október 30-ra és november 6-ra terveztünk
közösségi programot, amelyeket szintén lefújtunk.
Kísérőzenekarunk a Somkerék zenekar meghívást kapott a
komlói Közkincs Gálára, melyet december 4-én tartottak volna
a színházban. Végül a zenekarunkról, ahogy a szereplésre
felkért többi zenekarról is, videofelvételt készítettek a
rendezők. A felvételeket december 5-től Közkincs Gála 2020
néven a You Tube csatornán lehet megtekinteni.
A kényszerpihenő alatt elsősorban interneten tartjuk a kapcsolatot. Ruhatár frissítésre, népviseleti darabok javítására,
leltározásra fordítjuk az időt.
Tervezgetjük legújabb MÚLTMENTŐ kiadványunkat,
melyhez szívesen fogadjuk az olvasók küldeményeit is. Ez
alkalommal a hetényi kézilabdázás első ötven évét kutatjuk,
ehhez gyűjtünk forrásokat.
Zárt média csoportunkban és a gyerekcsoport közösségi
oldalán megosztunk egy-egy jó táncos felvételt, szokásanyagot és várjuk, hogy visszatérhessünk a próbaterembe és a
színpadra!
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Először ült autóba együtt a két hosszúhetényi versenyző
Neukirchner András pilóta és navigátora Späth Szabolcs
november elején az európai versenynek számító 3. Nyíregyházi Rallye-n, és mindjárt három kupát is sikerült elhozniuk.
Két körben versenyeztek, amelyek között egy hosszabb
szerviz idő volt. Az összesen 486 km-es távon kilenc gyorsasági
szakasz szerepelt, négy különböző pályán, össz. 121 km hosszan.
A második körben, a 23,9 km-es gyorsasági szakaszon volt egy
fékproblémája a Hondának, de így is nagyon jó eredményekkel
zárták a versenyt. Kategóriájuk, a 13-as géposztály I. helye mellett, az ORC 2WD kupa I. helyezésért és az Országos Rallye

Challenge abszolút ötödik helyért járó kupákat is megnyerték.
Neukirchner András jelenleg Budapesten él, az autóversenyzés szeretetét viszont még itthon, gyerekként szívta magába. Édesapja úgy 4-5 éves korában egyszer elvitte a Mecsek
Rally-ra, s az élmény maradandónak bizonyult. Ehhez járult
később, hogy Hetényben mindig voltak a sport iránt rajongó fiatalok, akik versenyeztek is. András 2008-ban ült be először Guzi
János mellé, de egy év múlva már a vezetőülésben folytatta.
Később három éven át versenyzett az öccsével Guzi Róberttel, aki
szerinte az egyik legjobb navigátor. További társai is Baranyából
kerültek ki. Tavaly volt egy súlyos balesete, ezért nem is tervezte,
hogy részt vesz az idei bajnokságban. Az októberi Vértes Rallye
kategória győzelme azonban bizakodásra adhatott okot.
Späth Szabolcs 2012 óta versenyez a déli régióban navigátorként, s ez idő alatt rengeteg autóban ült már. 2015-ben tett egy
kis kitérőt is, és egy szezonon át pilótaként saját, illetve bérelt
Suzukival versenyzett. Tavaly a Mecsek Rallye két másodosztályú versenyén is részt vett Magyar Péter pécsi pilótával, ahol
mindkétszer megnyerték a Baranya Kupa első és a Lada Kupa 3.
helyét. Idén ő is ott volt az első osztályú Vértes Rallye-n, ahol egy
egri pilótával kategória győztesek, s abszolút harmadikak lettek.
András 2016-ban találkozott először Szabolccsal, aki akkor
több versenyen is sokat segített neki. Egy szakosztályba tartoztak
– s mivel eddig csak jót hallott róla –, kézenfekvő volt, hogy
mikor a navigátora a járvány miatt lemondta a versenyt, őt
válassza. Így lett a két versenyzőből egy eredményes hetényi
csapat. További sok sikert kívánunk nekik!
M. Zs. Fotó: Sári Péter

Fé nyá r a d a t a M i ku l á s - h á z b a n

csempésszen a járványos
hétköznapokba. A család szaloncukorral és süteménnyel is
kedveskedik a látogatóknak.
A fényáradat szilveszterig
lesz látható, amely főleg a
gyerekeknek jelent különleges élményt.
Fotó: Gondos Valéria

Helyi kéthavi lap

Felelõs szerkesztõ:

Dr. Müller Zsuzsanna
mullerzsuzsa@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.
Tel/fax: 72/490-827

Ismét a média-érdeklődés középpontjába került Hosszúhetény, de ezúttal egy szép ünnepi
gesztus miatt. Több ezer karácsonyi égővel és egy felfújható Mikulással díszítette fel Hegyelő
utcai házát és a kertben lévő fákat Füsz Tibor, hogy egy kis melegséget, ünnepi hangulatot

Kiadó:
Hosszúhetény Község
Önkormányzata

Nyomdai munkák:
Molnár Nyomda, Pécs

Egészségben töltött, meghitt karácsonyt és
kiszámíthatóbb boldog új esztendőt kívánunk !

