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XII. Üveges hétvége – 2019. augusztus 9-10.

Kisújbánya újra üvegbánya
Augusztus eleje 2008-ban. Alig egy hónapja, hogy a hetényi

Kultúrház földszintjén megnyílt az állandó üvegkiállítás, s több,
mint kétszáz év után újra üveget fújtak a Kelet-Mecsekben. 

Az első Üveges hétvégét sok-sok tervezés, szervezés és
rengeteg munka előzte meg, melynek oroszlánrésze Jegenyés
János üvegművészre hárult. Ő lelkesen és önként vállalta min-
dezt; üveget vágatott, tárlókat szerelt, szállította és rendezte az
évek során megmentett kisújbányai-pusztabányai leleteket.
Boldog volt, hogy kincsei végre új otthonra leltek. Fáradt szíve
azonban egy hónap múlva végleg megpihent. 

Szakmai és fizikai segítségéért, lelkesedéséért is csak
hálásak lehetünk Jegenyés Jánosnak. Emlékére minden évben
túra indul a múzeumtól, az üvegfúvás helyszínére, s idén halálá-
nak évfordulóján – augusztus elején – rendeztük az üveges
hétvégét is. Immár a tizenkettediket. S úgy határoztunk, hogy ez
az augusztus eleji dátum állandó időpontja maradjon a ren-
dezvénynek, s Kisújbánya az állandó helyszíne az üvegfúvás-
nak.  (Folytatás a 6.oldalon)
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Testületi ülés – augusztus 27.

Lejárt határidejű határozatok
Dr. Csörnyei László polgármester a

lejárt határidejű képviselő-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
kiegészítette azzal, hogy a Magyar Falu
program keretében a pályázatok beadása
folyamatos. A fogorvosi székre és
felújításra 5,8 m ft-ot nyertek, s további
három pályázatot már beadtak: a temetői
parkolóra, a Csókakő utca felújítására, és
eszköz beszerzésre.

Dr. Czéh-Tóth Imre kisújbányai út
kimérési kérelmével kapcsolatban Strung
Nándor képviselő elmondta, hogy Czéh-
Tóth Imre vásárolt egy telket Kisújbányán,
amit csak egy magánúton tud megköze-
líteni. Ezért kérte az önkormányzati utak
kiméretését. Javaslata, hogy egyesével
méresse ki az önkormányzat az utakat, így
a költség sem lenne annyira megterhelő. 

Herbert Tamás: Célszerű lenne a digi-
talizálás miatt eltolódott utakat kiméretni
csak a kérelemmel érintett szakaszon.

A püspökszentlászlói út elejére terve-
zett parkoló kialakítása már két éve húzó-
dik, miért nem sikerült ezt ez idő alatt
megcsinálni? A gyalogátkelőhely megter-
vezése is húzódik, miért nem halad?
Mindkettőnél az Nkft. ügyvezetője a
felelős.

Csörnyei László szerint az útkimérés
költsége nagyon magas. Szerinte ezt a
pénzt másra is lehetne fordítani Kisúj-
bányán. Herbert Tamás kérdésére válaszol-
va, most jutott el odáig a parkoló ügye,
hogy a tulajdonosok beleegyeztek az
eladásba. A gyalogátkelőhely megter-
vezésére pedig csak most találtak tervezőt.

Dr. Orbán László jegyző: A parkoló
kialakításánál, miután a tulajdonosok az
eladás mellett döntöttek a szakhatósági
engedélyezés van vissza, ezekhez kell
elkészíteni a vázrajzokat. 

A kisújbányai utak kimérésének költ-
ségére az önkormányzat még nem kapta
meg a harmadik árajánlatot. Természetesen
egyetért azzal, hogy a kiméretés költségét
csökkentsék minimálisra. Azzal is egyet-
ért, hogy nem lenne célszerű az összes út
nyomvonalát egyszerre kiméretni.

Ságodi Péter – belterületi út helyreál-
lítási ügyében – elkészült a sárázzó és a
1047 út felújítása is.

Sturng Nándor szerint célszerű lenne a
belterületi határ módosítása úgy, hogy az
út külterületbe kerüljön.

A képviselő-testület a tájékoztatót
végül egyhangúlag tudomásul vette, s
megbízta a polgármestert, hogy vizsgálja
meg az 1047 hrsz belterületi út kül-
területbe vonásának jogi és műszaki
lehetőségét. 

Beszámoló a költségvetés I. félévi végre-
hajtásáról 

A beszámolót a Pénzügyi-Ellenőrző
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta. A pályázatok átfutását és a köz-
munkaprogramot kellett hozzá igazítani,
ez eredményezte a pénzügyi módosítá-
sokat.

A testület – egyhangúlag – elfogadta. a
beszámolót, s megalkotta a költségvetésről
szóló 1/2019.(II.20.) önk. rendeletet
módosító 6/2019.(IX.04.) önk. rendeletét.

DRV fejlesztési terv 
A DRV Zrt. 2020-2034 évekre szóló

gördülő fejlesztési terve elkészült. Szere-
pelnek benne mindazon szükséges felújí-
tási és pótlási, illetve beruházási munkála-
tok, melyek megvalósítása elengedhetetlen
a rendszer zavartalan működéséhez. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a terveket. 

Út kialakítási ügy
A Fő utca 10-72. hsz alatti lakók

korábban önkormányzati út kialakítását
kérték kertjeik végében. 

Orbán László elmondta, hogy két
vázrajz tervezetet készíttetett a földmé-
rővel az út kialakítására. Ez egyik változat
szerint a szükséges földterületet a 0157 és
0159 hrsz-ú szántó művelési ágú termő-
földek tulajdonosaitól kellene megvásárol-
ni. Esetleg közcéllal kisajátítani. Ennek
nagysága 6.011 m2. A másik változat
szerint a szükséges földterületet az összes
érintett tulajdonostól külön-külön vásárol-
nák meg. Korábban útlejegyzés céljából
már kötöttek olyan megállapodást a tulaj-
donosokkal, hogy azt térítésmentesen fela-
jánlották. Ez a megoldás lenne célszerű a
Fő utcai kérelmezők esetében is.

Strung Nándor nem gondolta, hogy a
kisajátítás lenne a célszerű. Nem az önkor-
mányzat érdeke, hogy építési telkek
alakuljanak ki. Javaslata, hogy a tulaj-
donosok ajánlják fel az útalakításra a
telkükből a szükséges területeket. Korábbi
rendezési tervben középre volt tervezve az
út, ezt akkor a tulajdonosok módosítatták a
jelenlegi állapotnak megfelelően.

Sebők János képviselő elmondta, hogy
jó 10 évvel ezelőtt a tulajdonosok nem
akarták eladni az ingatlanokat még út
kialakításra sem. Az ő javaslata is az út
kialakításhoz szükséges terület térítés-
mentes átadása, illetve átvétele. A tele-
pülés-tervezőt kell megkérdezni, melyik
változat a jobb. 

Herbert Tamás: Ha új telkeket alakí-
tanak ki, akkor közműveket is kell építeni.
Készíteni kell egy kimutatást, hogy ez
mennyibe kerül, és tájékoztatni kell róla a
tulajdonosokat. 

Csörnyei László: Az önkormányzat

egyedi megállapodássokkal hozzájárulást
kérhet a közmű kiépítéséhez. A szántó-
földek belterületbe vonását nem javasolja,
ezért az első verziót sem.

Strung Nándor: A tulajdonosokat
tájékoztatni kell a közművesítés költsé-
geiről. Vannak olyan tulajdonosok, akik
már el tudták volna adni a telkük egy
részét, de nincs út. Azzal nem törődnek,
hogy az új tulajdonosok mit csinálnak
majd az ingatlannal. A mezőgazdasági
területeken folyó munkák zajosak és
porosak, nem gondolná, hogy a mellettük
kialakított út célszerű lenne.

Papp János képviselő a korábbi ren-
dezési terv szerinti út kiépítését támogatta.

Herbert Tamás szerint a telekméret
kialakítása miatt célszerűbb lenne a
középső út folytatásával kezdeni, és a
későbbiekben lehetne a felső utat is
kialakítani. Jegyző úr tájékoztassa a
lakosokat! A régi rendezési tervet is meg
kell nézni.

Sebők János szerint a felső út kiala-
kítása nem kivitelezhető, csak a középen
lévő út folytatása a célszerű.

Orbán László javaslata a rendezési
terv módosítása, és a 810/9 hrsz-ú út foly-
tatása.

A testület végül egyhangúlag megbízta
a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a
település-mérnökkel, hogy a  810/9 hrsz út
folytatásaként milyen műszaki feltételek-
kel alakítható ki közút.

Bérlakás felújítása
Orsós György Hármas-hegy u. 1/b hsz.

alatti lakos, felújítási kérelmet nyújtott be
a bérelt ingatlanra. A bérleti szerződés
szerint a lakás burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak karbantartása és szükséges
cseréje a bérlő költségére történik 50.000
Ft értékhatárig. 

A testület megbízta a jegyzőt, hogy
vizsgáltassa meg, hogy a felújítás milyen
költséggel  jár, és melyek azok a munkála-
tok melyek a bérlőre átháríthatók.

Pécsváradi bérlakás hasznosítása
Orbán László tájékoztatta a képvise-

lőket, hogy Orsós Mária volt bérlő lánya,
megvásárolná a Pécsvárad, Petőfi S. u. 19.
hsz. alatti önkormányzati bérlakást. A
képviselő-testület az ingatlan értékbecs-
lése után már döntött az eladásról. Ő több-
ször megkereste Mecseki Terézt e-mailen
és telefonon, de ez sikertelen maradt. Ezért
úgy tekinti, hogy nevezett elállt a vételi
szándékától. Javaslata ennek függvényé-
ben, hogy Orsós György Hármas-hegy u.
1/b hsz. alatti lakosnak ajánlja fel a testület
a bérleményt.

A testület egyhangúlag elfogadta a
jegyzői javaslatot. 
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Belterületbe vonási kérelem
Schunk József Széchenyi u. 2/a

hsz. alatti lakos a tulajdonát képező 2328
hrsz-ú ingatlanra belterületbe vonási kérel-
met nyújtott be. Az ingatlan a képviselő-
testület által elfogadott rendezési tervben a
belterületi határvonalon kívül esik. 

Csörnyei László: A belterületi határ-
vonalat a testület már meghatározta, és
ennek módosítását nem tervezi a jövőben.

A képviselő-testület ezért egyhangúlag
nem támogatta a kérelmet.  

Zárt ülés
A testület zárt ülésen megválasztotta a

Helyi Választási Bizottság három tagját és
két póttagját. 

Közérdekű bejelentés
Bocz Jánosné lakos elmondta, hogy a

Vasutas utca „elfelejtett utca”, viszont, ha
autóverseny van, akkor nem. Nehezmé-
nyezte, hogy az autóversenyről nem kapott
tájékoztatást, valamint egyéb fórumról
sem informálódhatott. Kérdése, hogy a
komlói autóversenyt miért kell behozni a
faluba? Értesülést nem kapott róla, pon-
tosabban csütörtök este egy szórólapot
bedobtak hozzá, de azon se telefonszám se
a lezárások időpontja nem szerepelt.
Amennyiben Hosszúhetény klímabarát
település, akkor miért enged ilyen fajta
versenyeket megrendezni. Az utak minő-
sége is azt bizonyítja, hogy az autóverseny
csak rontja azok állapotát. A hetényi autó-
versenyt még tolerálja egy évben egyszer. 

Kérése, hogy a jövőben az önkor-
mányzat erre figyeljen, és a vidéki autó-
verseny megrendezését ne engedje meg!
Úgy gondolja, hogy a fiatalok nem érzik át
ennek a súlyát, de az idősebbek másként
látják. Be vannak zárva a lezárás
időpontjára. Szükség lehet mentőre, vagy
bármi probléma akadhat, és nem tudnak
kimenni. Úgy gondolja, hogy jogos
érdeke, hogy értesüljön az ilyen futa-
mokról, ami itt ebben az esetben nem
történt meg. 

Csörnyei László egyetértett a felvetés-
sel. Jogos a kérés. A szervezők nem
értesítették kellőképpen a lakosokat. Erről
ő nem kapott visszajelzést, információt. 

Bocz Jánosné: A közútkezelői hozzájá-
rulást az önkormányzat adja ki. Minden
évben kétszer van futam Hosszúhetény-
ben. Úthasználati díjat kellett volna fizetni
a szervezőknek. Utána nézett a törvényi
szabályozásnak, amit most nem sorolna
fel. Kapott ilyet az önkormányzat? 

Megköszöni, hogy elmondhatta a
kérelmét, de most úgy látja ebben nem lesz
változás.

Szabó Zsolt képviselő: Úgy gondolja,
hogy a szervezőknél nagy probléma volt a
tájékoztatást illetően.

Óbert Gábor alpolgármester: Az autó-
versenyeknél egy mentőnek mindig a
helyszínen kell lennie, annak bejutása nem
lett volna gond.

Leirer József lakos: Csatlakozott a fel-
szólalóhoz. Van a falunak zajvédelmi ren-
delete, azt is figyelembe kellene venni.
Elmondta, hogy biztos találni olyan
helyszínt, ahol a verseny nem zavarná a
lakosokat. 

Herbert Tamás: Ha az út minősége
tovább romlik a futamokkal, akkor az nem
megfelelő.

Csörnyei László: A problémát kezelni
fogja a jövőben.

Ingatlan ügyek
Az általános iskola melletti parkoló

kialakításáról Orbán László az önkor-
mányzat jogi képviselőjével már többször
egyeztetett. Javaslata, hogy a tulajdonosok
kérjék a terület művelési ágának módo-
sítását, és utána vásárolja meg az önkor-
mányzat. 

***
A 444 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

ügyében sikerült egyeztetnie a végre-
hajtóval, akitől megtudta, hogy az ingatla-
non lévő végrehajtási jog azért nincs még
törölve, mert a tulajdonos nem fizette meg
a végrehajtó díját. Javaslata, hogy ameny-
nyiben a testület továbbra is meg kívánja
vásárolni a területet, akkor az önkor-
mányzat fizesse ki a tartozást, hogy az
ingatlan tehermentes legyen, és ennek
összege kerüljön beszámításra a vételárba.

Herbert Tamás: Először tudjuk meg,
hogy az eladó mennyit kér az ingatlanért,
utána döntsön a testület a megvételről és
annak módjáról.

A testület elfogadta a képviselői
javaslatot.

***
A 947/14 és 947/15 hrsz ingatlanok

(Verseny u. futballpálya alatt) megvásár-
lása ügyében megkapta dr. Bocz Zsuzsanna
válaszát. Az önkormányzat által ajánlott
600 Ft/m2 árat nem fogadta el a tulajdonos,
2000 Ft/m2 árat kér.  A testületnek dönteni
kell, hogy fenntartja-e a vételi szándékát
ebben az esetben.

Papp János szerint 1000 Ft/m2-es árat
lehetne felajánlani. Ez a terület nem
építhető be, így nem érti, hogy a tulajdonos
mi alapján képezte az ajánlott árat. 

Óbert Gábor szerint ezt az árat sem
fogja elfogadni.

A testület azonban úgy határozott,
hogy 1000 forintra megemeli ajánlatát. 

*** 
Orbán László tájékoztatta a testületet,

hogy a 0162/2 hrsz-ú ingatlan megvásár-
lásával kapcsolatban dr. Zavaczki Zoltán
ügyvéd megküldte az adásvételi szerző-
dést. A szerződés szerint, ha az önkor-

mányzat településfejlesztés és az ehhez
kapcsolódó közfoglalkoztatás céljára
szerzi meg az ingatlant, akkor nem áll fenn
a termőföldre elővásárlási jog, és nem kell
a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása. 

A képviselő-testület ennek fényében
egyhangúlag úgy határozott, hogy –  kézi-
labda munkacsarnok felépítése céljára –
megvásárolja Cseke Zsuzsanna Hosszú-
hetény, Petőfi S. u. 17. hsz. alatti lakos
kizárólagos tulajdonában lévő hosszúhe-
tényi 0162/2 hrsz-ú 7874 m2 területű
szántó művelési ágú 15.04 AK értékű
ingatlant 1.740.000 Ft-os vételáron.

***
A legutóbbi testületi ülésen már szó

volt a települési főépítészi feladatok
ellátására szóló ajánlatról. Az ajánlat
lényege, hogy havi bruttó 50.000 Ft meg-
bízási díjért és alkalmanként 8000 Ft-os
kiszállási díjért dr. Hübner Mátyás egyik
kollégája vállalná a települési főépítészi
feladatokat. Orbán László szerint a kétheti
kiszállás elegendő lenne. 

A testület megbízta a jegyzőt, hogy az
általa javasolt feltételekkel kérjen újabb
ajánlatot Hajdu Csaba településtervezőtől.

A jégeső-elhárító torony magasításáról
A testület úgy tudta, hogy a radar-

torony magasítása azért szükséges, hogy
egyrészt a növekvő fák kitakarását meg-
gátolják, illetve, ha a szomszédos toronyra
felszerelnek bármiféle építményt vagy
antennát a jégeső-elhárító rendszer annak
működését ne zavarja. Továbbá az egész
működésnek feltétele, hogy egy klimatizált
helyiségbe kerüljön a műszer. Ezt köny-
nyebb megoldani egy 5 méterrel megemelt
újonnan épített építménnyel, mint a jelen-
legi konstrukcióban.  A polgármester úr
kérdésére, a statikus azt válaszolta, hogyha
a funkcióhoz kell, akkor emeljék meg 5
méterrel, még ha az csúnya is.

Herbert Tamás szerint közben kiderült,
hogy a megemelés nem a működési
funkcióhoz szükséges. A környező fák már
nem nőnek, mivel már 50-60 évesek. A
szomszédos épület ugyanúgy a NEFELA
egyesületé, mint amin a radar helyezkedik
el, amit most fel akarnak újítani. A
NEFELA funkciója teljesül azzal, ha egy
új radart feltesznek, tehát nekik szakmai
szempontból antennát a másik épületre
nem szükséges felszerelni, hacsak nem
kereskedelmi célból. Műszakilag meg
lehetne oldani az új berendezés elhe-
lyezését a jelenlegi épületbe is. Ezért nem
indokolt az 5 méteres magasítás, mivel
ezzel a Hármas-hegy látképét rombolják. 

Véleménye szerint nem szükséges az
önkormányzatnak hozzájárulni az áta-
lakításhoz.  A helyi rendezési terv módosí-
tása hosszú folyamat, több szakhatóságot



kell megkeresni. Javasolja, az áttervezést,
illetve, hogy a műszaki berendezést a
jelenlegi épületben helyezzék el.

Csörnyei László javasolta, hogy kérjen
az önkormányzat egy írásbeli indoklást
arra, hogy az 5 méteres magasításra miért
van szükség? 

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a polgármesteri javaslatot. 

***

Szabó Sándor Iskola u. 17/a hsz. alatti
lakos a jégeső-elhárító állomás tornyának
magasításával kapcsolatos javaslata, hogy
amennyiben zükséges a magasítás, akkor a
toronyra kerüljön fel egy egyedi turisztikai
látványosság, mégpedig a magyar címer
kettős keresztje. Kéri elképzelésének meg-
fontolását egyeztetését a kivitelezővel és
dr. Hübner Mátyás főépítésszel.

A testület egyhangúlag egyetértett a
kérelemmel. 

Esti pécsi buszjárat módosítása
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ

Zrt. válasza Marsai Ágnes és társai
kérelmére megérkezett. A járat módosítás
egy másik járat törlésével jönne létre. A
20.30-as járat 30 perccel későbbi indulásá-
nak forgalmi akadálya nincs, de mivel a
jelenlegi járat illeszkedik a pécsi Árkád
üzleteinek munkarendjéhez, a későbbi
indulás a jelenlegi utasok számára hosz-
szabb várakozási időt eredményezne.

Herbert Tamás: Meg kellene szondáz-
tatni a 20.30-as járat utasait ezzel kapcso-
latban. Azt kell figyelembe venni, hogy kik
azok a hosszúhetényi lakosok, akik napon-
ta használják ezt a járatot.

Papp János szerint a szolgáltató nem
keres megoldást a problémára. Személyes
tapasztalata, hogy az IC vonatról leszálló
hosszúhetényiek sem érik el a 20.30-as
buszjáratot. Jó lenne esetleg, ezt is
figyelembe venni, összehangolni! A járat
módosításnál egy köztes megoldást java-
sol, az autóbusz 20.45-kor induljon.

A testület egyetértett a képviselői
javaslattal. 

Támogatási kérelem
A Zengő-Mozgó Egyesület, a Gyalogút
Alapítvány és a Hosszúhetényi Cserkész
Baráti Kör Egyesület, helyi civil szerve-
zetekkel együttműködésben felújítja a Fő
u. 138. alatti Szederfás Közösségi Házat.
Az épület az említett szervezetek rendez-
vényeinek ad helyet, kulturális, oktatási,
szemléletformáló, hitéleti és hagyomány-
őrző céllal. Működésükhöz 170.000 Ft-os
havi  támogatást kértek egy tanévre. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a kérelmet, s 2019.09.01-től
2020.06.30. időszakra havi 100.000 Ft
támogatás szavazott meg az önkormányzat
éves költségvetéséből.

Szociális tűzifa
A szociális tüzelőanyag támogatást

megkapta az önkormányzat 92 m3-re,
melyhez 6 m3-t tesz hozzá az önkormány-
zat önerőként. A tavalyi évben a szociális
tüzelőanyagot igénylők száma 86 fő volt,
121 m3 fát osztott szét a hivatal. Idén is
számolhatnak legalább 120 m3 fa igénylés-
sel, ezért a testület úgy határozott, hogy a
98 m3-en felül még 22 m3 fát vásárol
502.920 Ft értékben a 2019. évi költ-
ségvetés terhére.

Bejelentések
Szabó Zsolt: A Hegyelő utca 10/a. előtt

el van törve a betonlap. Az összefolyó
törmelékkel van tele, a csapadék nem fog
elfolyni. Kérné, ennek kitisztítását. A Fő
utcában a Balogiék előtti megállni tilos
tábla eltűnt. 

Herbert Tamás: Úgy látta, hogy a
Hegyelő utcai fedlapok nem túl jó minő-
ségűek. Már sok most sok el van törve. 

Strung Nándor: Elmondta, hogy a
belátást nagyon zavarja a Fő u. 64. hsz.
előtti autó kint parkolása, itt mindig lassí-
tania kell.

Óbert Gábor szerint most lenne cél-
szerű a lefolyókat kitisztítani, hogy
lehessen látni, hogy a fedlap törik-e még
vagy esetleg garanciális cserére szorul.
Hozzátette, hogy Heksch Tiborék előtt is
beláthatatlan az út a parkoló autók miatt.

Csörnyei László: A Hegyelő utca mű-
szaki átadása folyamatban van. A hiányos-
ságokat pótolnia kell a kivitelezőnek.

Orbán László: A Fő úton a KRESZ
tábláknak a közút a kezelője. Szeptember-
ben lesz egy bejárás a Fő utcában a prob-
lémák miatt.

Papp János: A templom támfalánál
kérte a gazolást az Nkft-től, de nem tudja,
hogy kihez tartozik.

Sebők János: A templomtól balra a
kanyar felé a bozót olyan magasra nőtt,
hogy lassan a fél sávot le kell zárni.

Czentner Gyögy falugondnok: Ki van
téve a 30-as sebességkorlátozó tábla, de
sajnos az autósok nem annyival jönnek.

Herbert Tamás: Ugyanez a helyzet, ha
az Iskola u. északi oldaláról akar kifordul-
ni az ember. Balra ültettek talán örök-
zöldeket, ami nagyon takarja a kilátást.
Balesetveszélyes.

Réthy Zsuzsanna bizottsági tag: A
házuk (régi iskola) előtti támfal körül nagy
a gaz. Azt is jó lenne tisztázni, hogy kinek
a feladata a gondozása. Az Iskola u. 92.
előtti zöldterületre a lakók rendszeresen
kiteszik a zöldhulladékot, még a zöldjárat
érkezése előtt, valamint szemétlerakó
hellyé alakult át a terület. Jó lenne
figyelmeztetni a lakókat.

Papp János: Önkormányzati rendelet
szabályozza a közterületek rendben tartá-

sát. Azt is tisztázni kellene, hogy a köz-
munkások hol vágják a füvet, és hol ne. 

Strung Nándor: A Fő utcában végig
nyírják a közterületet a közmunkások,
pedig a házuk előtti közterületet a tulaj-
donosoknak kellene rendben tartani.

A szőlőhegyi kukák rendszeresen
telítve vannak. Mások teszik tele nem a
szőlőhegyi lakók. 

Csörnyei László: Ezek a kukák,
magánkukák, nem a szolgáltató tulajdonai.
Valóban őt is tájékoztatták, hogy 10 órakor
elvitték a szemetet és 11 órakor már
megint tele volt a kuka. Ezeket tudatosan
hordják tele. Első körben azt kell meg-
nézni, hogy milyen környezetvédelmi
jogszabállyal lehet bírságolni. Ezért
csütörtökön egy ember ott fog ülni reggel
7-től, amíg el nem viszik a szemetet.

***
Strung Nándor: Kérdése, hogy a tava-

lyi kisújbányai vis maior pályázat lezárult-
e? Mert, ami elkészült, azon nem nagyon
látszik, hogy csináltak volna valamit. Men-
nyibe került ez az önkormányzatnak? 
Közvilágítási tervek készültek már pár éve,
megvalósult ebből valami? Egy püspök-
szentlászlói lakó az utat felásta, ami
nehezíti a közlekedést. Úgy gondolja, hogy
lakos az önkormányzati utat ne ássa fel és
ne fektessen bele csövet. A püspök-
szentlászlóiak kaptak egy új utat, de nem
hallotta, hogy bármibe is betársultak volna. 
A vásárúti pályázat mikor jár le? Azt látja,
hogy a munkások 2 napot dolgoznak, és
utána nem lehet őket látni 2 hétig. A munka
minősége kifogásolható, és nagyon
nehezen készül. Olyan szerződést kellett
volna kötni, ami ezt szabályozza.

Csörnyei László: A kisújbányai vis
maior pályázat nagyon kis költségvetésű
volt,  nem fért bele több munka. Folyama-
tosan kerülnek kihelyezésre a köztéri lám-
pák. Novemberben jár le a pályázati
határidő a Vásárútnál. Ezzel a határidővel
alig talált az önkormányzat vállalkozót.
Sajnos a szankciókkal sem törődik a vál-
lalkozó, inkább visszaadja a munkát. 

Orbán László: A püspökszentlászlói
útról tud, folyamatban van az érintettek
személyes meghallgatása. A lakókkal
közösen megvalósított beruházások való-
ban nincsenek Püspökszentlászlón.

Papp János úgy hallotta, hogy heté-
nyiek nem esküdhetnek Püspökszentlász-
lón. 

Orbán László: Ez nem így van, csak a
püspökség, illetve az arborétum területén
nem engedélyezték az esküvőket senkinek. 

***
Óbert Gábor: Kérése, hogy a sport-

koncepció elkészítéséhez sport közeli
embereket hívjanak meg a jövőben. A kon-
cepcióba bele kell venni az autóversenyt és
a kerékpárversenyt is.

Szabó Zsolt: A sportkoncepcióra össze-
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hívott fórumon azok nem voltak ott, akik
jelenleg is részt vesznek benne. 

***
Csörnyei László: Kevés a közmunkás a

feladat pedig egyre több lesz. Át kell
szervezni a falu üzemeltetését. Az Nkft.
ügyvezető védelmében elmondja, hogy
jelenleg 4 pályázatot készít elő. 280 hektár
közterület és 74 km utunk van, ennek fenn-
tartása nem kis feladat. A fűnyírást min-
denképpen ki kell adni külsős vállalkozó-
nak. Sok olyan nem várt feladat került
előtérbe, amivel azonnal foglalkozni kel-
lett, így valóban elmaradtak más munkák. 

Herbert Tamás szerint fel kell venni
embereket, ennek így nincs értelme, így
nem fog elkészülni semmi. Az a benyo-
mása, hogy a Nkft. ügyvezetőjének ezek a
feladatok nem mennek át. Üzemeltetési
feladatok maradnak el sorozatosan. Az
óvodai gyalogút is ki lett sajátítva, de nem
készült el, és folyamatosan gazban áll. 

Szabó Zsolt: A képviselőtársai arra
céloznak, hogy az Nkft. kapacitását meg-
haladja a sok feladat.

Papp János: Már a korábbi vezetésnél
is elmondta, hogy nem lehet egyszerre a
pályázatokkal és a közmunkásokkal, a napi
feladatokkal is foglalkozni. Ez így tényleg
nem működik, Pécsváradon 3 fős stáb írja
csak a pályázatokat. 

Óbert Gábor: Az Nkft. ügyvezető
mellé szükséges lenne egy középvezető,
aki a műszaki feladatokat, illetve a napi
feladatokat le tudná vezényelni.

Csörnyei László: Hosszúhetény mégis
több pályázatot nyert meg. Szűkös a
működési pénz. A közmunkaprogram nem
éri meg, a jelenlegi támogatás 75%-os. 

Sebők János: Akkor miért vállal az
Nkft. külső munkákat a saját gépeinkkel? 

Strung Nándor: Szerinte az önkor-
mányzati géppel a levágott ágak elszál-
lítása hosszadalmas és így költségesebb, a
parlagfű mentesítése sem teljes. Min-
denképpen szükséges egy középvezető.

Herbert Tamás: Szerinte is az ágak
elvitele többszöri fuvarral nagyon költ-
séges. 

Csörnyei László: Mással nem lehet
megközelíteni ezeket az utakat, csak ezzel
a járművel. Műszakvezetőre szükség van,
de egyelőre nincs ember. 

Herbert Tamás: A templomnál a sze-
gélykövek sorozatosan törnek, jó lenne ezt
valamilyen formában jelezni, mert sokan
nekimennek.

***
Leirer József: A szőlőhegyi utak kar-

bantartásával kapcsolatban javaslata, hogy
aki a föld tulajdonosa az tegye rendben a
területét és környezetét, ez régen is így volt. 

A szennyvíz rákötésekkel kapcsolat-
ban – amit két hónappal ezelőtt jelzett –
történt-e valami? 

A Kossuth utca anno nagyon jól meg

lett építve, de 5 tonnás terhelhetőségre.
Sajnos jelenleg is 24 tonnás autók mennek
rajta. Az utat 25 éve szétszedték, azóta
nincs felújítva, a járdával sem jobb a hely-
zet, pedig a legforgalmasabb utca a Kos-
suth és a Petőfi utca. Javasolja, hogy a
zöldterületek ne legyenek lebetonozva. A
patak rossz állapotban van, sok a törmelék
benne. 

A Hegyalja utcából nyíló önkormány-
zati utat csak egy Fő utcai lakos használja.
Ennek a felújítása mennyibe került? 

A templom kőfala előtti területen elfér-
ne több autó is, szükséges lenne a parkoló
kialakítása, mert az óvoda megközelítése,
főleg esős időben kaotikus. A takarék-
szövetkezettel szembeni területet rendbe
kellene tenni, így lehetne ott is parkolni. 

A kis kőbányánál lévő kőomladékkal
mi történik? Szerinte ez nagyon bale-
setveszélyes. 

A tűzoltó autó fenntartása gazdaságos-
e az önkormányzat számára? 

Orbán László: A szennyvíz bejelentés-
sel kapcsolatban a helyszíni bejárás
megtörtént, Még a szolgáltatóval kell
egyeztetnie, hogy mely lakóingatlanok
nincsenek rákötve a központi szennyvíz-
hálózatra. 

Csörnyei László: A Petőfi utca Püspök-
szentlászló felőli szakaszától tervezik az új
járda kialakítását. Járda építésre a pályáza-
tot minden évben beadják, de csak anyag-
költséget támogatnak. Munkadíjat nem
lehet elszámolni, pedig az még ugyanennyi
költséget jelent az önkormányzat számára.

A vízkár-elhárítási tervben pontosan le
van írva, hogy a települések az elmúlt húsz
évben nagyon „elaszfaltosodtak”. Ebből az
utóbbi években sok probléma volt, van. A
Duna- Dráva Nemzeti Park nem járul

hozzá, hogy a patakmedret a védett terü-
leteken kitisztítsák, a vízfolyás karban-
tartását a Nemzeti Park végzi, amely során
a természetvédelmi előírásokat és az élő
szervezetek védelmét elsődleges  szem-
pontként kezelik. 

A Hegyalja utcából nyíló út belterület-
ben van, az önkormányzat tulajdonában, és
korábban járhatatlan volt. 

A kőbányánál lévő kőomlást, azért
nem szüntették meg, mert így természetes
akadályt képez, senki nem tud az omlás alá
menni. Sajnos, ha táblát tesznek ki, az csak
néhány napig van kint, valaki eltünteti. A
következő alkalommal benyújtják a vis
maior pályázatot a terület biztonságosabbá
tételére. 

A tűzoltó autó üzemeltetése, mint
bármely településen, nem nyereséges,
mivel nem is ez a cél. Amennyiben tűz üt
ki a községben, úgy azt el kell oltani, és
erre a leggyorsabban a helyi önkéntesek
képesek.

Strung Nándor: Az útfelújítások úgy
szerepelnek, hogy egyidejűleg a vízhálózat
cseréje is megtörténhessen. Erre példa a
Kossuth Lajos utca is, amelynek egy
részén már megépült az új aszfaltos út, és a
régi vezetékes vízhálózatot is kicserélték.
Ezeket a munkákat a jövőben folytatják a
Kossuth utcában is. 

(Leirer úr a testületi ülésen többeket
erős kritikával is illetett. Újságunkban vi-
szont csak azokat a kérdéseit közöljük,
melyekre érdemi választ kapott. A
bizonyíték nélküli vádaskodásokat nem. A
jegyzőkönyvben azok is olvashatók. – a
szerk.)          

Dr. Orbán László jegyző
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Évtizedes problémákra jelent megoldást a településünkön folyamatban lévő két
építkezés, a Hegyelő utcai esővíz elvezető építése, (képünkön) illetve a Vásár út
felújítása. Pályázati forrás nélkül egyik sem valósulhatott volna meg.



(Folytatás a címlapról)
Tehetjük, hiszen van már állandó

üveghutánk Kisújbányán, egy igazi
üvegcsűr a patak partján. A mesterséget
bemutatni, próbálgatni, netán tanítani telje-
sen megfelel. (Lelátót azonban kell majd
még építeni eléje, hogy teljes legyen az
élmény a nézők számára.) Köszönet érte
Müller Eszternek és a Pusztakisfaluért
Egyesületnek, akik Kisújbányára telepítet-
ték, s Budveszel Gyula üvegfúvó mester
segítségével felújították a náluk
évtizedeket szolgált Trebi-hutát. 

A hétvége programja – mint mindig –,
péntek este vette kezdetét Smetana Ágnes
Ferenczy Noémi-díjas üvegművész kiál-
lításának megnyitójával Hosszúhetényben.
Ágnes itt volt 2008-ban is az első üveges
rendezvényünkön, hiszen az állandó kiál-
lításban is látható néhány hajlékony nőies
vázája. Régóta szerettük volna újabb
munkáit is kiállítani, melynek most jött el
az ideje. Ezúttal gyönyörű zöldes, lilás,
aranyosan irizáló, virágos csodákkal
töltötte meg a vitrineket. Tárlatát, melyre
nagyon sokan voltak kíváncsiak, Závoczky
Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park
igazgatója nyitotta meg. A szokásos kis
vendégséget követően a közönség egy
része felkerekedett, s kiautózott Kisúj-
bányára, hogy éjszakai üvegfúvást lásson.
A hutát reggel óta fűtötték, s Gyula mellett,
Ágnes és Pattantyús Gergely üvegművé-
szek is kipróbálhatták. Mi pedig a sötétben 
újra rácsodálkozhattunk az üvegfúvás
gyönyörű mesterségére. Később kék
üvegből kisújbányai logós pecsétek is
készültek ajándékba, a túrázók számára. 

Szombaton, az emléktúrán, melyet a 
Hosszúhetényi Turista Egyesület vezetett, 
harmincegyen indultak útnak, de jöttek 
sokan egyénileg is. Magyaregregy felől
csatlakozott a rendezvényhez Tájházunk
túrázó csapata, Lovászhetényből a
Baranya Megyei Szent Márton Úton egy
14 fős túracsoport érkezett Winkler Roland
polgármester vezetésével. Egész nap áram-
lottak az emberek, s a rendkívüli meleg
ellenére, több százan megfordultak a
faluban. 

Délután a PTE nyári szabadegyete-
mének külföldi hallgatói is kilátogattak,
kb. ötvenen. Megnézték az üvegfúvást,
majd a faluházban a hetényi Szociális
Szövetkezet helyi alapanyagokból készült
ételekkel vendégelte meg őket. A

szövetkezet kézműves és őrtermelő tagjai
bemutatták portékáikat is a faluház
udvarán.

Kisújbányán hagyomány, hogy minden
rendezvény szentmisével kezdődik. Ezút-
tal a mise előtt Gyurosovics Mihály kárászi
plébános megáldotta a kárpátaljai Viktor
Lavnij üvegművész második üvegablakát,
mely Szent Márton életének azt az epizód-
ját ábrázolja, mikor a püspök hite erejével
a kételkedő falusiak felé fordítja a kivágott
fa zuhanását. A szentmisén a vasasi Kovács
István gyönyörű énekét is hallhattuk. A
mise után Bocz Diána a Pusztakisfaluért
Egyesület elnöke jelképesen átadta a hutát
Derksen Gyöngyinek, majd a plébános úr
megáldotta az üvegcsűrt a benne dolgo-
zókkal, valamint a közönséggel együtt. 

A közösen elmondott imát követően
folytatódott az üvegfúvás – egészen haj-
nalig –, melyből Pattantyús Gergő és
Smetana Ágnes is kivette a részét. 

Három órakor a kis falu főterén
vérpezsdítő polka csendült fel, a Bayer-
krainers Trió sváb zenét játszott, közben
Kruzsely Pálma német népdalokat énekelt,
majd a Hosszúhetényi Népi Együttes tagjai
német táncokat táncoltak. Betétjüket
követően a zenekar folytatta a muzsikát,
melyre páran táncra is perdültek. 

A műsor után a faluházban Gallina
Zsolt régész tartott előadást a 2016-2018
közötti pusztabányai ásatás jelentőségéről,
majd levetítette – Az utolsó mecseki üveg-
huta története című – kis filmet. Végül
Balogh Andrással, a film rendezőjével
együtt – néhány leletet is bemutatva –,
válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.  A
film fenn van a YouTube videó csatornán
is, érdemes megnézni!  

A gyerekek számára egész nap Spéth
Linda tanítónő tartott játékos foglal-
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Az Üveges hétvégék tervezése során
újra és újra felmerült, hogy az lenne az
ideális, ha lenne egy állandó hutánk.
Eleinte Heténybe, a Kultúrház udvarára,
majd a Tájház kertjébe képzeltük el
felépíteni, de pályázati források híján a
terv kezdett elhalványulni. A Borsi-
Lakatos – Derksen házaspár azonban évek-
kel ezelőtt vásárolt egy olvasztó- és egy
gázos temperáló kemencét, melyeket
pajtájukban néhányszor be is fűtöttek.
Kézenfekvő volt, hogy ezeket bővítve,
Kisújbányán legyen újra egy üvegcsűr. 

Innentől mesélje el Gyöngyi a történetet!

“Müller Eszter mintegy két évvel ez-
előtt felhívott azzal, hogy eladta a puszta-
kisfalui házát, és nekünk – személy szerint
Lacinak és nekem – ajándékozná a
„hutát”. Mi ezt köszönettel elfogadtuk, és
cserébe felajánlottuk, hogy a huta továb-
bra is a Trebi-huta nevet viselje, valamint,
hogy Eszter baráti társasága minden
évben 4 napra (természetesen ingyen és
bérmentve) beköltözhet Laci házába, fel-
fűtheti a hutát, üveget fújhat, emlékezhet. 

A huta áttelepítését mi végeztük: Laci 4
napot dolgozott vele, én kifizettem a
95.000 Ft fuvardíjat (azért volt ennyire
drága, mert darus kocsit kellett bérelni).
Közben elkezdtünk helyet keresni a
hutának. Először az ún. „szoborparkra”
(faluházzal szembeni domboldal) gondol-
tunk, hiszen Lang Ádám szerint valószínű-
síthető, hogy ott állt régen a hutamester
háza. Kértünk árajánlatot: tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, víz + áram
csatlakozás = 2,5 millió forint. Ezt az
összeget sajnos nem tudtuk előteremteni.
Ezután jött az ötlet, hogy legyen a Faluház
udvarán. Most is azt mondom, hogy ez
lenne a legideálisabb helyszín, – de nem

kaptunk engedélyt, túlépítettség miatt.
Végül a mostani helyszínt választottuk ki,
amihez a képviselő-testület hozzájárulását
kértük, hiszen önkormányzati területről,
azon belül is egy használaton kívüli útról
van szó. A testület a hozzájárulást megadta.
Mindezt elmondtam Sólyom elnök úrnak,
aki 940.000 forint támogatást utalt a csűr
megépítéséhez az alapítványunknak.

Fentiek alapján tehát a tulajdonviszo-
nyok az alábbiak: a terület Hosszúhetény
Község Önkormányzata, a csűr a
Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány, a
huták a Borsi-Lakatos – Derksen házaspár
tulajdona. Az apróságok (gázégő, elosztó
szekrény, fúvó pipák, stb.) tulajdonjoga
még tisztázásra vár, de Eszterékkel biz-
tosan megtaláljuk a megoldást.” 

Az Üveges hétvége megvalósulásáért
is sokan és sokat dolgoztak:
A rendezvény előtt egy hónappal Bud-
veszel Gyula közel egy hetet töltött
Gyöngyiéknél, s nagyon sok óra munkával
felújította a kemencéket, melyet a házaspár
100.000 Ft-tal honorált. Gyulán kívül
Müller Eszter és barátai is rengeteg
anyagot hoztak, és napokat dolgoztak a
felújításon – önként és saját költségükön!
Az áramellátáshoz az ideiglenes csat-
lakozás kiépítése 30.000 Ft volt, a
fogyasztásról később jön a számla. Ezeket
a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány
fizette. A rendezvény két napján összesen
30 palack gáz fogyott el. A gázt ígérő kon-
takt személy sajnos „eltűnt”, így Gyöngyi
az utolsó pillanatban a hosszúhetényi ben-
zinkútról szerezte be a palackokat. A kút
tulajdonosa kedvezmény adásával járult
hozzá az üveges ünnephez, így
“mindössze” 141.000 Ft-ot fizetett.

A Bayerkrainers Trió fellépti díja

80.000 Ft volt, ebből 50.000 Ft-ot az NKA
pályázat fedezett, a hiányzó 30.000 Ft-ot
Gyöngyi adta hozzá.

A Szent Márton templomban elhe-
lyezett új, színes üvegablak a Kisújbányára
látogató túrázók adományaiból készült.

A hosszúhetényi kiállítás megrende-
zésére, az előadók tiszteletdíjára, étkezés-
re, szállásra és útiköltségre a Nemes János
Művelődési Központ pályázott, s nyert az
NKA-tól 350.000 Ft-ot, valamint a
Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány is
megtámogatta a rendezvényt 80.000 Ft-tal. 

A kisújbányai helyszín előkészítésén
legtöbbet Borsi-Lakatos László, Szalai-
Szabó Tünde, Riegler-Szabó Judit és húga,
Agátz Roland, Derksen Dávid és felesége
Orsi dolgozott. A szombat esti vacsora
elkészítését és a rengeteg mosogatást
Strung Nándi és Éva, Späth Gyuri és
Ildikó, Späth Péter, Spéth Ferenc, Judit és
Tünde vállalták magukra.

Az információs sátorban egész nap
Derksen-Hajnal Orsolya, Pécsi Nikoletta
és Tünde tájékoztatta az érdeklődőket, a
szomjas gyalogosokat pedig friss ivóvízzel
látták el.

A padok ki- és hazafuvarozását a
Település-üzemeltetési Nkft. végezte. 

A rendezvény utáni szemétszedést (a
kisújbányai parkolótól az óbányai pisztrán-
gos tavakig) Gyöngyi gyermekei és unokái
vállalták. 

Nagy örömünkre mondhatjuk, hogy a
látogatók túlnyomó többsége ügyelt a tisz-
taságra és nem szemetelt: mindössze egy
kis zsák szemét gyűlt össze!

Köszönet mindenkinek a támogatásért
és a rengeteg munkáért! 

A következő üveges hétvége időpontja:
2020. augusztus 7-8.         M.Zs.- D.Gy.

kozásokat a hűs fák alatt. Óriás buboré-
kokat eregettek, csillogó forgókat készítet-
tek, s a népi játékokkal kipróbálhatták
ügyességüket is. 

A huta mellett egész nap egy kovács, a
Szászvárról érkezett Nagy István dolgozott
Borsi-Lakatos László segítségével, így az
izzó vas formálódását is megcsodálhattuk.
A mester ingyen kovácsolt, s annak, aki
kért, készített egy szerencsepatkót aján-
dékba.

Vasárnap délelőtt a rendezvény szerve-
zői és üveges vendégeik – Pattantyús
Gergely, Borkovics Péter, Smetana Ágnes,
Török Sára és Bukta Norbert – egy kávé
mellett az elmúlt két nap eseményeit ele-
mezve igyekeztek meghatározni a
következő évek irányát, feladatait is. 

Az állandó huta sok új lehetőséget
kínál, de  a legfontosabb, hogy el kell dön-
teni ki, mire és hogyan használja majd.

Müller Zsuzsanna
Fotó: P. J. 

Hogyan és miből is lett Kisújbányán üveghuta? 
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Vannak hagyományok, melyeket
régről örököltünk őseinktől, régi tudá-
sokkal és élettapasztalattal. Vannak hagyo-
mányok, melyeket mi magunk teremtünk,
gyermekeinkek és magunknak, a jövőbe
nézve, remélve. A Szederfás ház közössége
ezeket a szálakat ötvözi, fonogatja. Népi
hagyományok, játékok, zenék, táncok,
fonók, ünnepek; új tudások, életbarát
megoldások, önellátás, fenntarthatóság.
Szemléletek, világnézetek, motivációk,

melyek különböző hátterekből, különböző
irányokból indulnak, és ezen a helyen
békésen összetalálkozva, egymással össze-
fonódva gazdagítanak minket, a közös-
séget.

A tavalyi nyár folytatásaként a nyár
folyamán újra eljöttek belga támogatóink,
hogy egy kéthetes építőtábor keretében
elkezdjék a pajtaépület felújításának
munkálatait. A belga partner az Aalstban
működő civil szervezet (BOA), akik ezzel
a táborral egyrészt a kevésbé tehetős belga
fiataloknak szeretnének hasznos és
tartalmas időtöltést biztosítani, másrészt
pedig társadalmi szerveződéseket támogat-
nak Magyarországon. Tizennyolc közép-
iskolás fiatal és öt felnőtt kísérő vett részt
a táborban. Az általános iskola tornater-
mében  volt ezúttal is a szállásuk. Ezúton is
köszönjük, hogy ezzel támogatták a tábort. 

A pajtatető teljes cseréjére volt szük-
ség. Mire a belga táborozók ideértek, a régi
tető le lett bontva. A fiatalok feladata volt,
hogy előkészítsék az új tetőhöz a falakat, a
nyílászárók helyeit, a padlózatok szintjeit.
Készítettek egy vízaknát és befejezték az
északi fal vízelvezetését is. Sokat és lelke-
sen dolgoztak a munkaidőben. Hétvé-

genként a környéken kirándultak: Óbánya,
Dombay-tó, Szenna és Kaposvár, Pécs
szerepeltek az úticélok között. Természete-
sen nem maradhatott ki egy jó hetényi
borkóstolás sem az egyik helyi gazdánál. 

Tolmácsként sok időt töltöttem a
vendégekkel, jó volt bele látni a tábor
működésébe. A fiatalok számára valóban
egy nagyon jól megszervezett, kalandos
nyári tábor volt. Sok játékosság, beszél-
getés, odafigyelés volt a jellemző a min-

dennapokra, miközben a munkát is
komolyan vették. Egy Belgiumban
mostanában látható tévéműsor mintájára
egy kéthetes játékot is játszottak. Ennek
során mindennap volt valamilyen ügyessé-
gi feladat, ahol mindig egy ember esett ki.
Pl. a földön szétszórt 100-as szögeket kel-
lett megtalálni, amiből eggyel kevesebb
volt, mint ahány ember; egy másik napon
mindenki hajtogatott egy papírrepülőt,
amelyik a legkevésbé ment messze, annak
a készítője kiesett. A végén maradt egy
ember, ő lett a tábor hőse. De volt olyan
nap is, amikor mindenki egy egész napra
szóló, személyre szabott feladatot kapott a
többiektől. A félénk alkatnak meg kellett
próbálnia kommunikálni, a rendetlennek
rendet tartani stb. A tábor utolsó napján
pedig megtartották a hagyományos zenei
kvíz játékot, ami egy többórás mulatságos
műsor, zenefelismerős feladatokkal, csapa-
tokban. Egy emberileg nagyon tisztelettel-
jes, gondoskodó közegben töltötték a
fiatalok az időt, öröm volt ennek részesévé
válni.

A nyarat jó érzésekkel zártuk, a ter-
vezett munkák nagy része elkészült.
Augusztusban már helyi szorgos kezek

gondoskodtak arról, hogy a falak készen
álljanak az új tetőhöz, amely fel is került.
Egy közösségi cserepezős nap keretében
pedig sikeresen befejeztük a tető lefedését
is, így a pajtaépület már biztonságosan
szépülhet a jövőben. 

A Hosszúhetényi Önkormányzat
szeptembertől rendszeres pénzügyi támo-
gatással is segíti a Szederfás ház fejlődését.
Ezért a támogatásért különösen hálásak
vagyunk, mivel sok erőforrást igényel egy
ilyen közösségi tér kialakítása, elindítása,
működtetése. Bizakodva nézünk a jövőbe,
remélve, hogy a Szederfás ház egy biztos
pont lesz a falu közösségének életében.

Pandur Zsanett

HOSSZÚHETÉNYI (egybe)FONÓ 
∞

Néptánc-és daltanulás élő muzsikaszóval.
Garabonciás felnőtt és gyerek-

foglalkozások a
a ZENGŐ-MOZGÓ EGYESÜLET

szervezésében
A programsorozattal közös mulatsá-

gokra hívunk minden nyíltszívű, zengő
lelkű, játékos kedvű egyént és családot.
Az egykor jeles napok néphagyomá-
nyainak játékos fölelevenítésével szeret-
nénk a kezekbe-lábakba mozdulatot, a
torokba hangot, lélekbe vígságot, így
pedig a közösségbe összetartást vará-
zsolni. 

A programjainkat a Hosszúhetényi
Önkormányzat és a Zengő-Mozgó
Egyesület tagjainak támogatásával
valósítjuk meg. Ha támogatni szeretnéd
az egyesület munkáját, adományaiddal
járulhatsz hozzá a működésünkhöz, amit
köszönettel fogadunk a helyszínen!
Figyelem: batyuban hozott ínyenc-
ségekkel a jó hangulat tovább fokozható!
„Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.”

Első két összejövetel:

Szeptember 28. szombat 18 óra 
Mihály napi pásztorfogadás

Pásztor- és cselédfogadás: zenés
próbatétel gyerekeknek. Mihály napi női
munkatilalom: a házasok próbája 
„Aki Mihály napkor szalmakalapot hord,
attól nem kell tanácsot kérni”: kalapos
észpróba mindenkinek batyubontás
táncmulatság kicsiknek és nagyoknak
közös éneklés

∞
Október 19. szombat 17 óra

Vendel napi mulatság
„Vendelkor a jószág is pihen”: a Mihály-
kor fölfogadott ifjú pásztorok és cselédek
próbája szoborkészítés és –állítás
Vendelnek,  a pásztorok és jószágtartók
védőszentjének batyubontás, táncmulat-
ság kicsiknek és nagyoknak, közös
éneklés.

Szederfás Közösségi  Ház, 
a hagyományötvöző műhely



ZENGÕ 9

A Zengő-Mozgó Tanoda idén kezdte a
negyedik tanévét. 2016 őszén kilenc
magántanulóval indultunk egy családi ház
emeletén, majd két év múlva egy új
helyszínen, az akkor alakuló Szederfás
Közösségi Házban kaptunk három termet,
így lehetőségünk nyílt tizenkilenc gyer-
mekkel és több pedagógussal egy nagyobb
léptékű pedagógiai munkába fogni. Az
idei tanévben huszonegy tanuló és hat
tanár tevékenykedik a Tanodában, tizen-
három család támogatásának, valamint
kitartó és folyamatos közösségi munkájá-
nak eredményeképp. 

De mi is a Tanoda? A válasz a kérdésre
az évek során folyamatosan formálódott
és a jövőben is formálódni fog. Nevezhet-
nek bennünket pedagógiai műhelynek,
szerveződő alternatív iskolának, magán-
tanuló-csoportnak. Hívhatjuk magunkat
közösségi iskolának, iskolaközösségnek,
családi iskolának, kísérleti iskolának. A
sok címke mellé álljon itt néhány gondolat
arról, hogy három év munkája után a Tan-
oda pedagógiai vezetőjeként, hogy látom
most a vállalásunkat.

Műhelymunka
Ahogy minden műhelymunkát, a

miénket is a kísérletezés, a megszokott
dolgok szokatlan szemszögből nézése
jellemzi. Nincs választott módszertanunk,
a hagyományos oktatás elemei mellett
számos reformpedagógiai eszköz megfér. 
Bármit is tettünk vagy választottunk azon-
ban, az első kérdés a miért volt: miért
negyvenöt perces óra, miért projekt- vagy
kooperatív módszer, miért tankönyv vagy
alternatív taneszköz. Hisszük ugyanis,
hogy a jó oktatás feltétele az ok, a miért
ismerete, és az egyetlen célja a dolgok
értelmének föltárása, ahogy azt a szó
maga is kifejezi. Az okos ember is azért
okos, mert tisztában van cselekedetének
okával, miértjével, értelmével. A jó iskola
ekképp az önismeret iskolája lesz: meg-
érthetem benne, hogy mit miért teszek
vagy kell tennem a világban. 

Azért hoztuk létre a Tanodát, hogy ennek
a munkának legyen egy műhelye. Hogy
legyen egy hely, ahol szabadon rá-
kérdezhetünk a legegyszerűbb és a
legösszetettebb dolgokra egyaránt. Ahol a
háttérbe vonulva (de nem a társadalomból
kivonulva) végezhetjük a mindennapi
kérdésfelvetéseinket, töprengésünket, har-
cias közszereplés és reformátori cél-
kitűzések helyett. Annak ellenére, hogy az
induláskor, vagy egyes családok csat-
lakozásakor fontos hajtóerő volt a hagyo-
mányos oktatási rendszerben megélt
negatív tapasztalat, a munkánk során
mindig világossá kell tennünk: a megértett
dolgokért, a dolgok megértéséért tevé-
kenykedünk, nem pedig a kritizálásuk
végett, hisz mi magunk is egy tanulási
folyamatban vagyunk, sőt maradunk is.
Kérdéseink vannak, a válaszokat mind-
össze kutatjuk. 

Közösség
Nagy szó a rohanó, szétszóródást

támogató világunkban úgy működtetni
egy iskolát, hogy az épület fejlesztését,
karbantartását, üzemeltetését, a gyer-
mekek étkezését, szabadidős program-
jainak szervezését, oktatóinak ellátását
maguk a részt vevő családok szervezik meg
vagy látják el. 

Az iskola kialakítása és működtetése
sokszor sziszüfoszi elszántságot igényelt:
rengeteg erőfeszítés, töprengés, vívódás,
tervezés és újratervezés áll mögöttünk;
nagy próbatételek az emberi kapcso-
latokban. Az őszinte és felszabadult pil-
lanatokért sokat kellett a völgyből a hegy-
re követ görgetni a mitológiai személy-
hez hasonlatosan. 

Ám bárhogy is alakult a sorsunk, vagy
alakuljon a jövőben, elmondhatjuk, hogy
közösségi iskolává váltunk, s ez a tizen-
három család megtapasztalhatta a kö-
zösségi összefonódás lehetőségét, sőt a
mikéntjét is; az út számos nehézségét, de
fölemelő erejét is. A bizalmat, a kitartást,
az összetartást és a közös teremtés, alkotás
örömét. 

Családi iskola

Hálásak vagyunk, hogy ezt az utat a
gyerekeinkkel együtt járhatjuk. Ők is
sokat tettek és tesznek az iskolájukért,
annak mindennapi működtetéséért. A
szülők felelősségvállalása, kitartása,
szervezőereje, kétkezi munkája, vagy más
áldozathozatala maradandó példa a szá-
mukra. Együtt erősödtünk meg abban a
tapasztalatban, hogy nem készen kapjuk a
dolgokat, hanem azokat meg kell
teremteni, áldozattal, kitartással, és értük
felelősséggel tartozunk. A Tanoda nem
csak a gyerekek, hanem a családok
számára is számos tanulási lehetőséget
adott.

Örömmel tapasztaljuk azt is, a
szűkebb értelemben vett iskolánknak is
kialakult egy családi rendszere. A több
korosztály (1. 2., 5., 6., 7. évfolyam) egy
közösségbe tartozása kitágította a gyer-
mekek érzékenységét egymás iránt, és
nagy magabiztosságot szerezhettek a
nagyobbakkal és kisebbekkel való kom-
munikációban, együttműködésben. Szíve-
sen töltik együtt a szabadidejüket nemcsak
játékkal, hanem egymás tanítgatásával is.
Az ünnepeink mellett a hétköznapi
találkozásokat is örömmel éljük és várjuk. 

A jövő

A köztudatban fölértékelt módszerek,
nevelési elvek, sőt még a törvényi keretek
is folyamatosan változnak. 

Akárhogy is alakuljanak ezek, bizako-
dunk, hogy a közösségről, a családi
iskoláról, és a pedagógiai műhely-
munkáról szerzett tapasztalatainkat,
melyekkel a Tanodában gyarapodtunk, a
tágabb környezetünk, társadalmunk javára
is tudjuk fordítani. 

Tevékenységünk ugyanis akkor ér
célt, ha a műhelyből kilépve át tudunk
adni valamit másoknak is. 

Nyisztor Miklós

Ne g y e d i k  é v e  t an o d áz un k

Ökoparti a Szederfás házban október 19-én
Délelőtt: 

Kézműves foglalkozás szülőknek 
és gyerekeknek: 

babzsák és ugrókötél.

***

Közös vegán ebéd főzés 
helyi alapanyagokból. 

Délután:
A kovászos kenyér élővilága 

Az állatok védelme a közvetlen környezetünkben:
beszélgetés + barkácsolás.

"A Föld a Teknős hátán nyugszik" interaktív mese
gyermekeknek

Filmvetítés: "Plastic Ocean"
Vászonszatyor készítés a hulladékmentesség

előmozdításáért
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Szeptember 7-én áldotta meg Bacsmai
László atya, a pécsi egyházmegye család-
referense, a Schönstatti lelkiség által, a
Pécsi Püspökség, és a Mecsekerdő Zrt.
támogatásával létesült Házaspárok útját
Püspökszentlászlón a kastély feletti erdő-
területen.

A világon az első Házaspárok útja a
Balaton-felvidéken fekvő Óbudaváron, a
Magyar Schonstatti Családmozgalom
központjában készült el 2007-ben. Tilmann
Beller schönstatti atya ötlete volt, hogy
„szép volna, ha a templomok, kápolnák
körül nem csak keresztút, hanem az élet
bölcsőjének, a házasságnak is lenne útja”.
Azóta Magyarországon és külföldön is
több, mint 15 Házaspárok útja létesült.

Püspökszentlászlón a kápolnától indu-

ló és ide visszavezető majdnem két és fél
kilométeres erdei sétaút 16 állomást érint,
melyek a házasság fontos eseményeit, fela-
datait, nehézségeit és korszakait jelenítik
meg. A rajtuk látható, Simon András
grafikusművész által alkotott képek és a
szentírási idézetek ösztönzést adhatnak,
hogy a párok életük egyes mérföldkövein
elgondolkodjanak és beszélgessenek egy-
mással.

A Házaspárok útját a schönstatti csalá-
dok és más lelkiségek imái és áldozatai
hordozzák, hogy akik ezt az utat végigjár-
ják, kapcsolatukban megújuljanak és há-
zasságukban megerősödjenek. (Képünkön
a út kék színű jelzése)                      H. T.
További információ:
http://csaladok.schoenstatt.hu/

Kedd, késő délután. Jó kedvű,
mosolygós nők üdvözlik egymást, lábbelit
váltanak, előkészítik az italos üvegeket,
van aki törölközőt is hoz. Majd miközben
ki-ki elhelyezkedik a tornateremben vagy
az iskola kinti sportpályáján, már dübörög
is a zene. Vele együtt pedig felpezsdül a
vér. Valahogy így veszi kezdetét minden
héten a hetényi zumba edzés.

Kezdetben, 2013-tól, Huttner Erika
tartott órákat 2 éven keresztül, majd 3 év
kihagyás után 2018 tavasza óta Rauschen-
berger Gabriella, a pécsi Kodály Zoltán
gimnázium biológia tanára viszi az
edzéseket, aki 2011 óta zumbaoktató Pé-
csett és környékén. Őt kérdeztük a
kezdetekről és arról, hogy miért is olyan jó
zumbázni.

– Mi is az a zumba?

– Latin táncokon, tánclépéseken ala-
puló kardió és izomerősítő fitnesz prog-
ram, mely élménnyé teszi az edzést. Első
sorban salsa, cumbia, reggaeton, merenge,
chacha leegyszerűsített lépéseit használó
fitneszedzés, mely a változó dinamikájú
zene hatására interval, azaz változó inten-
zitású edzésnek felel meg. A zumba órák
70%-a latin zene, a többi az oktató és a
vendégek ízlését tükröző változatos zenei
irányzatokat lefedő zene, melyet erőtelje-
sen befolyásol az instruktor személyisége.
Gyakorlatilag nincs két egyforma zumba
óra, mert a koreográfia szabadon változ-
tatható, de természetesen a zumba alap-
lépéseire épül.

– Kitől ered a zumba? 

– A zumba fitnesz kitalálója Beto Perez

kolumbiai aerobik oktató, aki kb. 15 évvel
ezelőtt, egy aerobik edzésre elfelejtette
magával vinni az órán használt zenét.
Kénytelen volt a nála lévő latin zenékre
órát tartani… Innen indult a zumba
világhódító útjára – és ez nem túlzás –, nők
milliói kezdtek el a hatására rendszeresen
mozogni. Magyarországra kb 10 évvel
ezelőtt érkezett meg és népszerűsége azóta
is töretlen.

– Hogyan találkoztál a zumbával?

– Én Pécsett egy fitnesz nyílt napon
találkoztam először ezzel az óratípussal és
mivel 15 éves táncos múltam van, azonnal
tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Ma-
gyarországon 2010-ben volt az első zumba
fitnesz instruktor képzés, én 2011
májusában vettem részt rajta. Ezzel egy
licenszet szereztem az órák tartására, és a
zumba fitnesz név használatára. Valamint
felkerültem a nemzetközi instruktorok
listájára, s már 8 éve heti 4-5 zumba fitnesz
órát tartok.

– Miért érdemes a zumbát választani
annak, aki rendszeres mozgáson töri a
fejét?

– A rendszeres zumba óra alakítja a test
minden részét, edzi a keringési és a légző
rendszert, jótékony hatással van a mozgás-
koordinációra és az egészséges önkép
kialakítására. De fiziológiai hatások mel-
lett kiemelném a pozitív mentális pszichés
hatását is, hiszen edzés közben mindenki
jól érzi magát, feldobódik, kitáncolja
magából a gondokat – én azt szoktam
mondani, olyan mint egy „agymosás”.
Személyes tapasztalatom, hogy nemcsak

testileg tesz edzetté, növeli az álló-
képességet, az izomtömeget, szálkásít,
hanem mentálisan is alkalmassá tesz a napi
feladataim ellátására. Az elmúlt években
nagyon sok vendégem volt, sokan kezdtek
el a zumba fitnesz hatására mozogni, élet-
módot váltani. A zumba csoportok alkal-
masak a helyi közösségekben baráti és tár-
sas kapcsolatok kialakítására, ápolására is.

– Milyen testi adottság, fizikai
felkészültség szükséges egy zumba
edzéshez?

– A zumba fitnesz nem igényel
előzetes edzettséget, bárki elkezdheti
kortól és nemtől függetlenül, aki szeretne
jó társaságban, party hangulatban csopor-
tos edzésen részt venni, vidáman mozogni.
Az első alkalommal talán bonyolultnak
tűnhet, hiszen kb. 15 koreográfia megy le
egy 60 perces órán. De néhány hét alatt
bele lehet jönni és óráról órára érezhető és
látható a fejlődés.

Úgy égethetünk el akár 700-800
kalóriát, hogy szinte észre sem vesszük,
már egy órája mozgunk, – nyilván ez a
mozgás intenzitásától függ. A pozitív hatá-
sok gyorsan jelentkeznek, lehetőség
szerint heti 2-3 alkalom szükséges a tartós
eredmény eléréséhez.

A hosszúhetényi Zumba Team öröm-
mel várja a további vidám mozgásra
vágyókat keddenként 6 órától az iskola tor-
natermébe. (A pontos kezdési időpontokért
és egyéb információkért érdemes becsat-
lakozni a csapat facebook csoportjába:
Zumba-Hosszúhetény ;) )

Fehérné Sánta Melinda

ZUMBA – az öröm mozgása, a mozgás öröme

A Házaspárok útja, a kapcsolatépítő út!
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A tájház háza tájaA tájház háza tája

A tanév végét követő első hétre hirdettük tájházas napközis
táborunkat Fűben, fában, virágban címmel. Az idei tábor témája a
Mecsek erdőinek, mezőinek növényei és állatai voltak. 

Hétfőn gyógynövényekkel és annak felhasználásával töltöttük
a napot. Wágner Mónika játékos vetélkedőt szervezett, ahol
állomásról állomásra fedezték fel a legfontosabb gyógy-
növényeket a gyerekek. Vass Adri gasztronómiai külön-
legességeket készített a gyerekekkel, de előtte ehető növényeket
kerestek és találtak a kertben. Virágos szendvicsek készültek szép
számmal, a gyerekek nem győzték készíteni és enni egyszerre! A
délután folyamán a csapat egyik felét Kercsó Józsi bácsi és Erzsi
néni foglalta le. Sárkánykígyók készültek az ügyes kezek között
kukoricaszárból. A táborozók másik fele pedig Poór Gabival
ismerkedhetett a hét meséjével (Szegleti Orsolya: Mese az erdő,
mező és a patak királyáról). A mese felolvasása után a gyerekek
a fantáziájuk szerint rajzolták le a mese szereplőit, amiből a hét
végére bábok készültek. 

A második napot a Zöldhalomban tölthettük, ahol Tíber Misi
bácsi mesélt a méhészkedésről. Méhészruhába öltözve megsimo-
gathattuk a méhecskéket és a bátrak még meg is fogták a nem
csípős fajtát. Rétre kirándulás, viaszgyertya készítés, fotózás
(Szőcs Fenyvesi Ildikóval) és sok-sok játék színesítette a napunkat
a  Zöldhalom csodálatos környezetében. Az ebédet is ott költhet-
tük el, Kulcsár Péter készítette a finom vaddisznó pörköltet szá-
munkra. A gyerekek jóízűen, többször repetázva fogyasztották a
különleges étket. 

A hét közepén – ahogy mindig is lenni szokott – kicsit
megfáradt a nebulók serege. Ezért délelőtt a tájházban maradtunk.
Dióhajók, tutajok, és vízi malmok készültek Szegleti Orsolya
vezetésével, melyeket délután a falu fölötti réten, a patakban meg
is úsztattunk. Kaáli Nagy Judit a patak partján mesével varázsol-
ta el a gyerekeket, aztán csak arra kellett figyelni, hogy a nagy
lubickolásban senkit ne sodorjon le a víz a faluba! 

Csütörtökön ismét útra keltünk, a nap témája az erdő és a
vadvilág voltak. Csajkásné Ági néni vitt be minket az erdő
sűrűjébe, ahol menet közben már tücsköt-bogarat gyűjtöttünk.
Aki szerencsés volt (jópáran azok voltunk) – még a riadt őzikét is
megláthatta, hisz kilátásnézés közben ugrott ki a bokrok közül. A
sétánk egészen a Zengő aljában rejtőzködő magaslesig tartott,
ahol a szúnyogok igen finomnak találtak bennünket. (képünkön)
Ebéd után megpihentünk kicsit a tájházban, ahol Jánosiné
Virágtól népdalokat tanultunk citera kísérettel. Az énektanulás
után várva vártuk Radó Zoli bácsit, aki autójának platóján trófeáit

is elhozta bemutatni. A gyerekek szájtátva hallgatták vadász
történeteit, s kézbe is  vehették az agancsokat. A vadászathoz
vadászkürt is dukál. Ifj. Molnár Ferenctől hallhattuk melyik
vadra, milyen dallamot fújnak a vadászkürtösök. 

A tábor utolsó napján bemutatóra készültünk, díszletet,
bábokat készítettünk, és kiállítást rendeztünk be a tájház tornácán.
Nagy volt az izgalom, hisz vendégeket vártunk. A tájház tábor
szokásához híven, meginvitáltuk a szülőket, nagyszülőket,
testvéreket az utolsó délutánra. A mese előadás bábokkal, harcos
katonákkal zajlott, melynek fénypontja a király udvari solymászá-
nak bemutatója volt. Fábos Bence kápráztatta el a közönséget.
Virágos szendvicseket és a mesében is gyógyító erővel bíró
hársteát kínáltuk vendégeinknek. A tábor idén is mozgalmasan és
vidáman telt. 

Köszönöm a tábor lelkes segítőinek, közreműködőinek
munkáját. (Csősz Beáta, Szegleti Orsolya, Tíber Mihály, Kaáli
Nagy Judit, Csajkásné Kéninger Ágnes, Jánosiné Rajnai Virág,
Wágner Mónika, Kulcsár Péter, Vass Adrienn, Radó Zoltán,
Szőcs- Fenyvesi Ildikó, Kovács Gabriella.) Köszönjük a vadhús
felajánlást, melyet Nagy Attilától kaptunk!  

Poór Gabriella
Fotó: Majorosi Márió

Fűben, fában, virágban… és a tájház táborban 

A Tájház portáján a nyár, esküvővel kezdődött. Június 29-én
Zugfil Richárd és Szabó Krisztina választották egybekelésük
helyszínéül a Tájház kertjét.  

Június 30-án a püspökszentlászlói búcsú programját követően
a Tájházban a rendvédelmi szervek baranyai vezetőit látták
vendégül a Szociális Szövetkezet tagjai. A különleges helyi
termékekből összeállított lakomát az ízletes sajtok, friss túró, a
helyi „disznóságok” (sonka, szalámi féleségek) és a kemencében
sült lepény tette teljessé. Az elégedett vendégek ebéd után
érdeklődve hallgatták a tárlatvezetést a házban.

Július 7-én túrára indultunk négy keréken. Vékényig külön-
járatos busszal utaztunk, ahol Füzi Gyula és fia Zsombor vártak
minket. A vékényi származású, de Hetényhez erősen kötődő
Gyula (Népi Együttes és Dalosköri tag is) fiával kísért végig min-
ket a számára jól ismert terepen. 

A vékényi kirándulást követően újra buszra szálltunk és
Kárászig Mezei Ottó fazekasműhelyéig gurultunk. Ottó lelkesen
beszélt munkájáról és nagy örömünkre fazekas bemutatót is tar-

tott. Megtekintettük magángyűjteményét, irigykedve a régi
hosszúhetényi fazekastól, Kőnig Jánostól származó darabjaira. 

A nyár folyamán két alkalommal szervezett nyitott programot
a Szociális Szövetkezet a Tájház udvarán. Ezeken a napokon a
helyi kézművesek bemutatták munkáikat és foglalkozásokat is
tartottak az érdeklődő közönségnek. 

Augusztus elején Tájházunkba látogatott (az ősztől
beiktatásra kerülő) brit  nagykövet helyettes, Steven Dick. A pécsi
egyetemen magyar nyelvet tanuló diplomata kérte, hogy az ide-
genvezetés magyar nyelven történjen, amit nagy érdeklődéssel
fogadott. 

A Népviselet Napja alkalmából ismét kiállítás nyílt a közössé-
gi térré alakított istállóban. A főként kazári népviseletes babák
mellett, több tájegység is képviseltette magát a kiállításon.  

Adomány: Palánki Gabriella horgolt terítőket, Gradwohl
György faragó padot, Kovács Sándorné Ilona vállkendőt és
berliner kendőt adományozott a Tájháznak. Köszönjük a felaján-
lásokat!                                                             Poór Gabriella



Mint legtöbbször, az idei tanévnyitón is
kegyes volt hozzánk az időjárás, ezúttal sem
zavarta meg eső az ünnepséget.

Mindig öröm, ha arról számolhatunk be,
hogy milyen magas tanulólétszámmal kezd-
hetjük a tanévet. Idén ez 300 fölé emelkedett,
a művészeti iskolában pedig a korábbi
évekhez hasonlóan 170 és 180 között alakul.

A művészeti iskola kapcsán meg kell
említeni, hogy ebben az évben ide is
begyűrűzik a technika: rövidesen itt is meg-
jelenik az elektronikus napló.

Az első osztályosok többségét már az
„Iskolanyitogatón” megismertük. Idén
különösen nagy létszámú az első évfolyam,
negyvenkilencen kezdik nálunk a tanévet.   

Új, illetve visszatérő munkatársakat is
köszönthettünk. Radics Melinda mentor-
tanárként, Sárszegi Judit pedig hitoktatóként
dolgozik majd nálunk. Radó Orsolya pedig
néhány év kihagyás után újra a német nyelvet
fogja tanítani. 

A nyolcadikosok előtt a szokásos nagy
feladatok állnak: a pályaválasztás és a
felvételi. Az iskola, a szülőkkel együtt-
működve, ezúttal is mindent megtesz azért,
hogy segítse végzőseinket a jó döntés
meghozatalában és a vizsgára való sikeres
felkészülésben. 

Alighogy véget ért az előző tanév, kezde-
tét vette a táborok sora, melyeken nagyon sok
diákunk vett részt, rengeteg élménnyel
gazdagodva. A táboroztató pedagógusoknak
külön köszönet jár azért, hogy ily módon is
tartalmassá tették a gyerekek vakációját. 

Bár június végén az iskola elcsen-
desedett, az élet itt sem állt meg; elkezdőd-
tek a nyári karbantartási munkák. Sok volt a
feladat, nem is értünk mindennek a végére,
de igyekeztünk szebbé vagy csupán használ

hatóbbá tenni, amit lehetett. Fejlesztések is 
történtek. Tanterem-gondjaink enyhítésére 
térleválasztással egy új helyiséghez jutottunk
az első szinten, melyet egyéni vagy kiscso-
portos foglalkozásokra használunk majd.
Ezen kívül újabb festékréteget kaptak az
udvar aszfaltborításán lévő színes játékok,
melyek szülők és pedagógusok közös alkotá-
sai. Valamennyi munkáért nagy köszönet a
szakembereknek, segítőiknek, az iskola dol-
gozóinak és nem utolsó sorban az önkénte-
seknek. A takarító személyzetnek pedig azért,
hogy gondoskodott a rend és tisztaság
helyreállításáról.   

Bizonyára már korábban is többen
észrevették (a faluban is híre ment), hogy tel-
jesült régi vágyunk: elkészült a játszótér az
iskola udvarán. A projekt fő támogatói a PI-

ER Technical Kft, a Szülői Munkaközösség,
Hosszúhetény Község Önkormányzata és a
Hosszúhetényi Település-üzemeltetési Non-
pro-fit Kft. voltak. A támogatók jelenlévő 
képviselőivel – Kovács Gabriellával, a szülői
szervezet elnökével és dr. Csörnyei László
polgármesterrel – az ünnepség végén hivata-
losan is átadtuk a létesítményt a gyere-
keknek. 

Az évnyitón elhangzott, hogy hamarosan
új házirend lép érvénybe, mely mindenki
számára elérhető lesz és kötelező érvényű. A
legfontosabb változásokat az osztályfőnökök
ismertetik szülői értekezleteken és osztály-
főnöki órákon. 

Új tanév, a megszokott feladatokkal és új
tervekkel. Remélhetően, a korábbiakhoz ha-
sonlóan, sikeresen zárjuk majd június 15-én!
Magam és munkatársaim nevében ehhez kí-
vánok mindenkinek sok energiát és töretlen
optimizmust!   

Grosch Szilárd intézményvezető 
Fotó: Balázs László, Gulyás Tamás
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TANÉVNYITÓ 2019

JÁTSZÓTÉR

A tanévnyitón végre átadhattuk a kom-
binált várból és ügyességfejlesztő játékok-
ból álló játszóteret az iskola udvarán. 

A tantestület és a szülők régi terve vált
ezzel valóra. Aradi Mónika tanárnő és a
Szülői Munkaközösség szervező munká-
jához a kezdő összeget a Szülői Szervezet
ajánlotta fel, melyhez a komlói PIER Tech-
nical Kft. további 100 000 Ft-tal járult
hozzá. A beruházás végül a helyi önkor-
mányzat jelentős anyagi támogatásával
valósulhatott meg, a kivitelezésben pedig a
Település-üzemeltetési NKft. vállalt nagy
szerepet. Köszönet minden résztvevőnek a
gyerekek nevében is! A Játéktér projektről
bővebben az iskola honlapján olvashatnak.
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Elsősök  l e t tünkElsősök  l e t tünk

Szeptember 2-án  két tanulócsoportban 49 első osztályos kezdte meg a tanulóéveket iskolánkban  Nagyné
Scheffer Kinga  1.a (fent) és Bognár Piroska 1.b (lent) tanítónők védőszárnyai alatt. Újságunk ezzel a két osztály-
képpel köszönti  őket.                                                                                                       Fotó: Péter Szabó Zoltán
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Az idei nyáron nagy kalandra indult
iskolánkból 31 tanuló. Az Erzsébet prog-
ram keretében táborozást nyertünk
Erdélybe, Székelyföldre. Izgalommal várta
mindenki a nagy napot. A 7 napos, 6 éjsza-
kás nyári turnus  vasárnap estétől szombat
reggelig tartott, amelynek során 2 éjszakát
a vonaton töltöttek a táborozók. 

A gyermekek számára az erdélyi vaká-
ció nagy kalanddal, az utazással kezdődött,
hiszen Budapest – Keleti Pályaudvarról
külön a táborozók számára biztosított
hálókocsikban történt az utazás Gyer-
gyószentmiklósig, majd onnan buszokkal
utaztunk tovább Ivó településre, az Erdélyi
Erzsébet-táborba. Gyönyörű környezet,
egy családias tábor, új épület, kedves
emberek fogadtak minket. 

Az egyhetes különleges táborozás
során a gyerekek túrázhattak a székelyek
szent hegyére a Madarasi Hargita csúcsára
(1801 m). Koszorút helyeztünk el a hegyc-
súcson, elénekeltük a Székely Himnuszt.
Megható volt ott állni, ami egykor Ma-
gyarországhoz tartozott. A  külső buszos
kirándulások alkalmával a közeli ikonikus
erdélyi helyeket is felfedezhettük, így
többek között ellátogattunk a parajdi
sóbányába, Korondra. Megismerhettük
Székelyudvarhelyet,  megnéztük Hargita
megye székhelyét, Csíkszeredát. Jártunk a
híres zarándokhelyen, Csíksomlyón is.
Ugyanakkor a tábor területén is számos
program várta a csoportokat. Felele-
venedtek a székely hagyományok, hiszen a
kürtőskalács készítésének rejtelmeibe is
betekinthettünk, majd el is fogyasztottuk
ezt a népszerű édességet. Mindezek mellett
Tábori Olimpia, vetélkedők, dráma-
játékok, valamint a közeli vadasparkba

gyalogtúra is várta az Erdélyben
táborozókat. Akik napközben nem fáradtak
el eléggé, este tábori discoban rophatták
vagy éjszakai akadályversenyen mutathat-
ták meg ügyességüket. Tartalmas egy hét
volt, egy különleges helyszínen, a
Madarasi Hargita lábánál elhelyezkedő
Erdélyi Erzsébet-táborban. 

Ezúton szeretném megköszönni a
gyerekek nevében Csörnyei László pol-
gármester úrnak, Hosszúhetény Községi
Önkormányzatnak, hogy a Budapestig
tartó utazásunkhoz anyagi támogatást biz-
tosított. Fáradtan, de élményekkel tele
érkeztünk haza. Megfogadtuk, jövőre,
együtt, ugyanitt! 

***

Zánkán is volt  Erzsébet tábor, ahol
már visszatérő táborozók voltunk. Az idei
tanévben 24 gyerek nyaralhatott a magyar
tenger partján. A tábori hangulatot idézte a
reggeli zenés ébresztő, a szobaszemle,
reggeli torna – persze modern kivitelben.
A strandolás mellett is akadt program
bőven. Sárkányhajóztunk, sétahajóztunk,
laser harcon voltunk, de estére sem fáradt
el a csapat, éjszakai akadályversenyre is
beneveztünk. Büszkék lehetünk diák-
jainkra, hiszen a 12 év alatti fiúk  elhozták
a pálya ördöge címet, a tábori focibajnok-
ságon 1. helyezést értek el.

A strandkézilabda bajnokságon is
aranyérmesek lettek mind a fiúk, mind a
lányok. Jó volt hetényinek lenni! Új bará-
tokkal, sok-sok élménnyel gazdagabban
tértünk haza.          Nagyné Schäffer Kinga

Fenyves 2019
A hagyományos balatonfenyvesi

táborban – július 22-27. között –, iskolánk
48 diákja nyaralhatott idén. Csodálatos
időnk volt, így nagyokat strandoltunk nap-
pal és egyszer késő este is. Sétahajóval
ellátogattunk Badacsonyba, a hajóról
gyönyörködhettünk a Balaton szép-
ségében.  A tábor ideje alatt rengeteg idő
jutott közös játékra, versenyekre,
sportolásra és a szalonnasütés sem maradt
el. Remek alkalom volt arra, hogy kicsik és
nagyok felhőtlenül jól érezzék magukat
együtt. Balatonfenyvesről barnára sülve,
rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk
haza.

Köszönetet mondunk a támogatásért a
Diákönkormányzatnak, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak, a képviselő-
testület tagjainak és a polgármester úrnak.

Spéth Linda    

Hetényi kalandorok Székelyföldön
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NÉMET TÁBOR
SIKONDÁN 

Az elmúlt évek kihagyásai után idén
újra megszervezésre került a német nyelvi
tábor Sikondán. 

A már megszokott lelkesedéssel vette
birtokba 27 felső tagozatos diák  egy hétre
a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány táborát. A rendszeres tábo-
rozókon kívül örömünkre,  idén sok
újoncot, első német táborost is köszönthet-
tünk a csapatban. Igyekeztünk számukra
érdekessé, változatossá tenni a tábori
életet, ők ezt lelkesen fogadták és hamar
felvették a ritmust. 

Idei táborunk tematikája a barátság
volt, ezzel kapcsolatos feladatokat kellett
megoldaniuk a délelőtti foglalkozások
alatt. Tanultunk egy dalt az európai orszá-
gok összetartozásáról, foglalkoztunk egy
verssel, ami a barátságról szól, bemutattuk
a barátainkat, illetve készítettünk barátság
karkötőt is. A foglalkozásokat akadály ver-

seny, sportversenyek, számháború és stran-
dolás követte. 

Ez úton mondunk köszönetet minden 

támogatónknak, akik hozzájárultak a tábor
sikeres megszervezéséhez! 

Szelle Erzsébet 

A Palotabozsok Községért Alapítvány
pályázatának köszönhetően a helyi ifjúsági
táborban tölthette az utolsó hetet a
szünidőből a 8. évfolyam 32 tanulója. Az
ötnapos vakáció jó alkalom volt az osztá-
lyok közötti kapcsolat elmélyítésére és új
barátok szerzésére. 

Hétfőn délelőtt elfoglaltuk a szállá-
sunkat. Örültünk a tágas, modern szobák-

nak, majd  azonnal birtokba vettük a tábor
melletti focipályát és a játszóteret. Délután
busszal szállítottak minket Pécsre, és
kisvonaton utazva néztük meg a város
nevezetességeit. 

A keddi napunk is jól sikerült. Délelőtt
Mohácson jártunk a Busóudvarban, a
délután sportolással, kutyaidomítással és
társasjátékozással telt el. 

Szerdán délelőtt sportnapot tartottunk,
délután barátságkarkötőket készítettünk és
lovaskocsikáztunk. A nap fénypontja az
esti karaoke verseny és a disco volt, ahol a
Komlóról érkezett új barátainkkal buliz-
tunk. 

Csütörtökön délelőtt falutúrán jártunk.
A palotabozsoki tájházban betekinthettünk
a sváb, székely és felvidéki népi hagyo-
mányokba. A délutánt a mohácsi strandon
töltöttük, majd sétáltunk egyet a Duna-par-
ton. Este részt vettünk a Csík zenekar kon-
certjén, ahol a népzenére táncra is perdült a
csapatunk a főtéren.

Pénteken délelőtt kisbusszal utaztunk a
Pécsi Állatkertbe. A tábor zárásaként a
„Mohács 1” nevű, 740 lóerős katamarán
sétahajóval utaztunk 40 km/h-s sebesség-
gel Mohácsról Dunaszekcsőig és vissza.

Gyorsan eltelt az öt nap. Sok szép
emlékkel tértünk haza! 

Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei
lehettünk ennek a pályázatnak. Köszönjük
tanárainknak: Bea néninek, Ica néninek és
Zsóka néninek, hogy elkísértek minket a
táborba. A közös vakáció után újult erővel
vághatunk neki a temérdek feladatnak,
amelyek az utolsó általános iskolai
tanévünkben várnak ránk. 

Kiss Dániel és Paul Sven, 8. o. tanulók
Fotó:Majorosi Márió

Csapatépítő táborozás
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Bár a pécsi Civil Közösségek Háza
most a hetényi művészetoktatás vizuális
területének adott otthont a Gebauer
Galériában szeptember 4-én, azért a
megnyitón felcsendülő fuvola és zongo-
raszó jelezte, hogy a hangok világa is
fontos szerephez jut a Zengő lábánál ta-
lálható iskolában.  A szép számú érdek-
lődővel megtelt galéria nem ismeretlen
terep a hosszúhetényi gyerekeknek,
hiszen ha régebben is, korábban volt itt
már kiállítás a gyerekek munkáikból.

A megnyitón elsőkén Dr. Husz Mária,
a CKH művészeti vezetője köszöntötte az
alkotókat, tanáraikat és a hangszeres
játékukra, rajzaikra, festményeikre kíván-
csi vendégeket.

Az egy hónapig látogatható tárlat több
év „remekműveiből” merít, ahogy azt
Grosch Szilárd művésztanár, igazgató, a
program vezetője megnyitójában említette.
A hosszúhetényi iskolában 25 éve zajlik
alapfokú művészetoktatás, ami nagyon
népszerű, hisz az intézmény mintegy 300
tanulójának több mint a fele a művészeti
iskolának is tagja. Erre a kiállításra jó
néhány évre visszanyúlva válogatta az
anyagot, ami nem volt egyszerű, hisz ennyi
idő alatt rengeteg alkotás született. E
gazdag gyűjteménynek most csupán
töredékét tudja itt bemutatni. A válogatás-
nak az is célja volt, hogy képet adjon arról
a hagyományostól gyökeresen eltérő
pedagógiai felfogásról, mellyel ott, a
Zengő hegy lábánál a vizuális nevelés zaj-
lik – tette hozzá a program megalkotója. . 

A továbbiakban Grosch Szilárd e rend-
hagyó elképzelés nyomán létrejött Szem-
nyitogató nevű programról beszélt:

„E mostani kiállítás – igaz csak a vége
felé – összeér a Pécsi Napok, azon belül a
„III. Pécsi Tanulófesztivál” program-
sorozatával. A fesztivál témáit olvasva,

különösen megragadta a figyelmemet az
egyik: „Hogyan kerülhet a természet és az
ember ismét harmóniába?” Jó téma, hisz
talán ez ma a világ egyik legégetőbb gond-
ja, a pedagógiának pedig az egyik legalap-
vetőbb kérdése. Sokak meggyőződése
szerint (közéjük tartozom én is), ehhez
szemléletváltásra van szükség. Sajnos
azonban megállapíthatjuk: a hazai oktat-
ásnak jelentős lemaradásai vannak e téren.
Ezen próbálnak segíteni a különféle alter-
natív módszerek, programok, köztük az is,
aminek e kiállítás lényegében az előz-
ménye, és amit úgy neveztem el, hogy
SZEMNYITOGATÓ. Lényegét így foglal-
hatnám össze: segítségével szélesíthetjük
látókörünket, megtanulhatjuk tágabb
összefüggéseiben szemlélni a világot. 

Joggal kérdezhetné bárki, hogy miért
kell ehhez egy külön program? Nem ez
volna a pedagógia egyik alapvető célja?
De igen, csakhogy épp ennek vet gátat a
hazai oktatás évszázados problémája: az
ismeretközpontú tanterv és az ehhez iga-
zodó merev tantárgyi rendszer. A hagy-
ományos tantárgyak, melyek egykor a
tudományok szerteágazódását leképezve,
szükségszerűen alakultak ki, rendszerezett
tudáshoz juttatva a diákokat, ma épp a
széttagoltságuk miatt a tudás töre-
dezettségét okozzák. Leszűkítik a látóteret,
csak a saját határaikkal kijelölt tananya-
gra engednek koncentrálni. Ezért van az,
hogy a tanulók az egyik tantárgyból
szerzett tudásukat nehezen, vagy egyál-
talán nem képesek alkalmazni egy másik
területen. A tágabb összefüggések láthatat-
lanok maradnak, márpedig ezek nélkül
nehezen képzelhető el a környezettudatos
magatartás, a környezettel való har-
monikus együttélés, vagy akár a nyitott és
kritikus gondolkodás. 

A megoldás látszólag nagyon egysze-
rű: fel kell oldani a tantárgyak közötti

merev határokat, láthatóvá kell tenni a
kapcsolódási pontokat. Erre már sokféle
megoldás született. Nekem is támadtak
merész ötleteim, amelyek nagy részét
elvetettem. Alapos megfontolás után azok
nyomán indultam el, akik a rendszerszem-
lélet felé vették az irányt. Így jutottam el
végül – több kitérőn keresztül –, egy saját
megoldáshoz, a Szemnyitogatóhoz. Ez
tehát egy rendszerszemléletű oktatási prog-
ram. E programban kitüntetett szerepe van
azoknak az általános rendszerösszefüg-
géseknek, amelyek a természeti jelen-
ségekre éppúgy jellemzőek, mint az ember
alkotta világra; a tudományra éppúgy,
mint a művészetre. Olyanok, mint a rész és
egész, a rendezettség, a kölcsönhatások, a
sokféleség,  vagy a tér problémája. Az itt
kiállított munkákon is jól látszik, hogy
miként közelítik meg, és dolgozzák fel e
témákat zseniálisan a 8-14 éves gyerekek a
képzőművészet eszközeivel. Ha e
csomópontokból indulunk el, valóban azt
tapasztalhatjuk, hogy „minden mindennel
összefügg”. Természetesen nem elég rá-
csodálkozni az összefüggésekre, fontos,
hogy a miértekre is választ adjunk, ha
lehetséges.”

Gondolatait Grosch Szilárd a követ-
kező szavakkal zárta:   
„A Szemnyitogató, jóllehet, több egyedi
vonással is bír, sok tekintetben mégis
rokonságot mutat más, hasonló szellemű
programokkal. Idővel kiderül, melyek
lesznek ezek közül működőképesek és
igazán hatékonyak. Ma a helyzet nem
éppen kedvező az effajta újítások számára.
De nem késlekedhetünk, ha megoldást
akarunk találni a Tanulófesztivál kérdésé-
re: Hogyan kerülhet a természet és az
ember ismét harmóniába?”
A kiállítás szeptember 28-ig tekinthető
meg a Civil Közösségek Házában. 

Bereczki Lajos

SZEMNYITOGATÓ

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE AZ
OLVASÓKÖRBEN

Augusztus 20-án, a Csókakó u. 5. szám
alatt gyűltek össze az Olvasókör tagjai,
hogy a hagyományos lecsó vacsora mel-
lett megbeszéljék nyári élményeiket. A
vendégeket a házigazda, Papp János és
felesége Ica köszöntötte, majd eleget téve
Herczeg Tibor meghívásának, a társaság
átment a szomszédba, hogy megnézze a
község legkülönlegesebb pincéjét. Ter-
mészetesen megkóstolták Tibor borait is. 

A vacsorát követő beszélgetés, az őszi
programok tervezése után, augusztus 20-a
tiszteletére a társaság közösen elfogyasz-
tott egy, a háziak által aznap sütött –
nemzeti szalaggal átkötve felszolgált –,
kovászos kenyeret. A finom új kenyér
megkóstolása méltó befejezése volt a szép
ünnepi estének.                             –mzs–
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Egyház i h ír ek
A hosszúhetényi plébánia napközis hittantábora

Táborunkat idén leginkább az alsós korosztály számára
szerveztük nyár elején. A népes kis csapat, 36 fő, minden reggel
a templomban tartott énekléssel, Jézus életének, csodáinak
megismerésével kezdte a napot. Ezt követően minden délelőtt és
délután is külön programokkal színesítettük az együttlétünket.
Sokat kirándultunk, számháborúztunk, kézműveskedtünk,
élveztük a hűvös időben a magyarhertelendi strand meleg vízű
medencéit, emellett sokat énekeltünk és játszottunk. 

Az utolsó esténket egy közös tábortűzzel koronáztuk meg,
ahol Nyúl Viktor atya mesélt nekünk római élményeiről és nevet-
tette meg a közönséget. Pénteken tartottuk a záró ünnepi misén-
ket, melyet a komlói plébános, Relu atya mutatott be. Szavai
mély benyomást keltettek bennünk, és komoly biztatásként szol-
gált mind a szülők, mind a gyerekek számára. Hálásak vagyunk
neki! A táborszervezők (Asztalos Gábor, Jánosiné R. Virág,
Jánosi László, Lieberné Éliás Ágnes, Szigethi Dalma) pedig
hálásan köszönik a táborozó gyerekek jelenlétét, jó kedvét és
lelkesedését, kívánjuk, hogy jövőre is találkozzunk! 

Bérmálkozók gondviselés zarándoklata

Bérmálkozó jelöltjeink egy része Piffkó László vezetésével
augusztusban nekivágott egy merész vállalkozásnak: Bajáról
haza zarándokolnak gyalogosan, heti adag felszerelésükkel a
hátukon, mindössze egy napi élelemmel és fejenként 2000 Ft-tal
a zsebükben. Azt, hogy hol leli őket az éjszaka, mit fognak enni,
nem tudták, útjukat Isten gondviselésére bízták. Az öt nap alatt
nem is maradtak nélküle, ugyanis mindig volt, aki megszánta
őket pár falattal, befogadta őket, sőt még egy meleg éttermi va-
csorát is élvezhettek az útjuk során. Többször próbálkoztak
utcazenéléssel, „koldulással”, aminek az eredménye – nem kis
meglepetésükre – szinte mindig sikeres volt!

Végül a fiatalok beszámolójából idéznék: „Nagyon hálásak
vagyunk a Jóistennek, hogy megmutatta, mindig lehet Rá számí-
tani! Azt, hogy ne csak a nagy dolgokban vegyük őt észre, hanem
az olyan kicsikben is, mint az út menti szeder, mely a zarándoklat
közben oltotta éhségünket. És hálásak vagyunk Piffkó Laci bácsi-
nak, aki bevállalta velünk ezt az utat, nagyon köszönjük neki a
szervezést, lelkesítést!”

Jánosiné Rajnai Virág

Hagyomány, hogy településünk is bemutatkozik a Komló
Napok rendezvénysorozatában. Az EXPO-n ezúttal Szociális
Szövetkezetünk képviselte Hosszúhetényt, nagy sikerrel.
Képünkön a gazdag választékú standunk és a szövetkezet
három tagja látható.

Tisztelegve a hetényi bányászok emléke előtt Csörnyei
László polgármester mondott beszédet szeptember 1-jén a
Bányász Baráti Kör által szervezett bányász napi  ünnepsé-
gen.   Fotó: Gulyás Tamás

Szeptember elején egy hétig tartózkodott településünkön a
Calypso Cirkusz, amely két előadással örvendeztette meg az
érdeklődőket.

– Hetin község meghívására
idén is részt  vett egy hosszú-
hetényi delegáció az ottani
falunapon. A főzőversenyt nem
sikerült megnyeri, de  a lányok
csapata fociban és lövészetben
elhozta az első helyet.
– Turista Egyesületünk két
tagja – Ungvári László és
Takács Ferenc –, sikeres turista
útjel festő tanfolyamot végzett.
A Kelet-Mecsekben, Zengővár-
konytól a Réka-völgyön ke-
resztül egészen Nagymányo-
kig felújították a piros kereszt
jelzéseket. A 25 km-es távból
tízet Laci és felesége a Hajni 7
napon át festette, A másik 15
kilométerrel Feri 8 hétvége

alatt végzett. Nagy munka volt,
köszönet érte! 

November 4-től változik a 
könyvtár 

nyitvatartása 
Hétfőn, kedden,

csütörtökön és pénteken:
11-12.30-ig és 13-19

óráig
Szerdán

11-12.30-ig és 13-17
óráig

Szombaton
9-13 óráig

várja a látogatókat.
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Anyakönyv
Születtek:

Galácz Jázmin július 2.
Gál-Kézi Flóra július 24.
Szilágyi Natália július 30.
Tóth Rebeka július 30.
Velner Réka augusztus 2.
Várnagy Flóra augusztus 11.
Zugfil Zoé szeptember 4.

Házasságot kötöttek:

Schleier Zoltán és Kisteleki Andrea Anna július 13.
Lakatos Ferenc Sándor és Lukács Ilona július 20.
Tormássy Loránd és Vincellér Viktória augusztus 2.
Voloncs Gábor és Szöllősi Mónika augusztus 3.
Hoffmann János Zoltán és Feind Mariann augusztus 22.
Horváth Dominik és Kertész Viktória Anna augusztus 24.

Elhunytak:

Sidó Zoltánné sz. Szántó Edit (1950) június 19.
Bakó Györgyné sz. Papp Erzsébet (1929) július 14.
Olgyai Ferenc (1927) július 17.
Molnár Ferenc (1952) július 20.
Szilárd Ferenc László (1949) július 24.
Kocsó Lászlóné sz. Schulteisz Katalin (1943) augusztus 10.

Idõsek köszöntése

Hüttner Józsefnét, Dabóczy Etelkát 80., Ungi Ferencnét
85., Lovas Ferencnét 91. valamint Bocz Istvánnét 94. születés-
napja alkalmából köszöntötte a község vezetése a nyáron. Jó
egészséget kívánunk Nekik! 

PROGRAMOK
Szeptember 28.

Hetényi Szüret 
12 órától Szüreti felvonulás a település utcáin
14 órától Kézműves foglalkozás gyerekeknek  

a Kopjafánál
15.00-tól a Grimaszk színház zenés bábműsora

és a Tordaszentlászlói Tánccsoport bemutatkozása 
a Kopjafánál 

Kézműves vásár, borkóstoló a mozinál

16 órától Menettánc a Fő utcán
17 órától Szőlőlopás a mozi udvarán 

21 órától Szüreti bál
Zene: SHOW-HAJ +

A rendezvény ideje alatt 
a Tájház népviseletes babakiállítása, az Üvegmúzeum
és Smetana Ágnes üvegművész kiállítása 15-18 óráig

várja az érdeklődőket!

Október 1-5.
Idősek  Hete  

Október 1. 8.30
Egészségmegőrző torna

Fehérné Mártai Kornélia gyógytornász vezetésével 
az Idősek Klubjában

Október 2.
Ovisok a klubban

Generációk találkozása - süteménnyel, verssel, énekkel

Október 3. 
8.30 Egészségmegőrző torna
9.30 Szeniortánc bemutató

Lesnik Anita oktatóval az Idősek Klubjában 

Október 4. 14 óra
Vörös Ferencné festő

kiállításának megnyitója a Kultúrházban.  
Megnyitja: Bartalovics Zoltán 

az Origo ház művészeti vezetője 
Közreműködik a Hosszúhetényi Daloskör

Október 5. 18 óra
Alkotó kezek

Kiállítás megnyitó az idősek Klubja tagjainak munkáiból
az iskola aulájában.   Megnyitja: Jakab Józsefné

Közreműködnek az Ifjú Szívű Dalárdások

19 – 24 óráig 
Nyugdíjasok szüreti bálja

Vendég a hódmezővásárhelyi Csúcsi Olvasókör 
Zene: Norbi

Belépőjegyet vásárolni és asztalt foglalni 
október 4-ig lehet a klubban és a könyvtárban

Október 5-6.
M e c s e k  E n d u r o  

országos kerékpárverseny

Október 6.
Tájház túra

Október 12.
Falusi Vendégfogadók

XIII. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja 
a sportpályán

10.00 –14.00 Meghívott csapatok sütés-főzése

14.00 órától értékelés, kóstolási lehetőség

Kézműves bemutatók és foglalkozások, helyi termékek

vására, büfé

A színpadon hagyományőrző együttesek,

népdalosok, néptáncosok.

Október 17.
Diabétesz klub

Október 18-20.
Rákóczi nyomában 

Kirándulás Sárospatakra és Kassára
Jelentkezni a busz beteltéig 

14-18 óra között a könyvtárban lehet.

Október 22. 17 órakor
Községi megemlékezés 

a Kopjafánál
Ünnepi beszédet mond Varga Szabolcs 

az MTA kutatója
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TÁNC-SZÓK

Együttesünk július közepén a horvát tengerparton tölthetett
néhány kellemes napot. 12-17, között Pag szigetén nyaraltunk
és Pag városában táncoltunk. 

Augusztus 10-én az Üveges Hétvégén Kisújbányán a Bayer-
krainers Trióval adtunk közös műsort, melyben a hangulatos
zeneszámok között Kruzsely Pálma német dalokat énekelt,
fiataljaink német táncokkal szórakoztatták a közönséget.

Augusztus 23-án Pécs város felkérésére, testvérvárosi kap-
csolat keretében  Aradon tölthettünk egy napot. Az ottani Pécsi
Nap rendezvényén egyéb kulturális és gasztronómiai prog-
ramok mellett a Megbékélés terén (képünkön) felállított
nagyszínpadon muathattunk be ízelítőt Baranya néphagy-
ományából. Táncaink mellett a műsorban Kruzsely Pálma het-
ényi népdalokat énekelt, Molnár Ferenc vadászkürt játékkal
örvendeztette meg a nézőket. A műsort megzavarta egy hirte-
len jött-hirtelen ment heves zivatar, de a műsor és a táncház
hangulatát ez sem  tudta elrontani. 

Augusztus 25-én, a Népviselet Napján szentmise keretében
emlékeztünk meg táncos elődeinkről, majd ének és zeneszóval
vonultunk a Tájházhoz. A Hosszúhetény Fejlődéséért
Alapítvány támogatásával létrejött babakiállítást Bodor Pálné
Lídia – a babák egy részének készítője –  és Udvaros Renáta a
Somogy Ifjúságáért  Egyesület munkatársa nyitotta meg.   

A megnyitó után réteskóstolóra invitáltuk a szépszámú
közönséget. A réteseket Pappné Pintér Ilona irányításával
előző nap sütötték az egyesület tagjai és külső segítők,
érdeklődők. A tizenkét tepsit megtöltő finomságot az egyesület
tagjai sütötték ki és tálalták a Népviselet Napjára. 

Magyar Értékek Napja
Budapesten ...  

Szeptember 7-én negyedik alkalommal rendezték meg Ma-
gyarország értékeinek ünnepét a fővárosban. A ceremónia 10
órakor a Szent István Bazilikában szentmisével kezdődött, amit
ökumenikus terményáldás követett. Az ország megyéiből és a
határon túlról érkező képviselőket népviseletbe öltözött pár
kísérte. Baranyát hosszúhetényi népviseletbe öltözött pécsi fia-
talok képviselték. Terménykosarunkat a Nemzeti Művelődési
Intézet Baranya megyei munkatársai állították össze, melynek tar-
talma: villányi bor, kárászi Gáti papa pálinkája, zengővárkonyi
gesztenye, szőlő, füge és zöld dió voltak. A Bazilikában, orgona
koncerttel zárult a program. A délutánra szervezett konferenciá-
nak a Pesti Vigadó adott otthont, melyen a Hosszúhetényi Érték-
tár Bizottság  képviseletében, Poór Gabriella vett részt. 

... és Hetényben

A helyi szociális szövetkezet tagjai fogadták az érdeklődőket
szeptember 14-én, hogy különleges vagy már eddig is ismert
helyi értékeket mutassanak be.  Kaáli Nagy Zsomborral élő man-
dala képet, Ilovay Zsuzsával apró gyöngyökből nyakláncokat
készíthettek  a résztvevők. Amrein Ildikótól az illóolajok, gyógy-
növények felhasználásáról kaphattak tájékoztatást. Garamváriné
Csanálosi Andreával medvehagymás pogácsát készíthettek, s a
kemencében kisütött pogácsákat Andrea mártogatóival el is
fogyaszthattak a látogatók. A Tájház vendége volt ezen a
délutánon egy vaskúti csoport is, akik harmonikával kísért
énekükkel a vidám hangulatról  gondoskodtak. (képünkön)  

Köszönjük az adományokat!
A kisújbányai Szent Márton templom augusztusban egy vit-

rinnel gazdagodott, melyben miseruhákat állítunk ki, az év adott
időszakához illő liturgikus színben.

Most úgynevezett évközi időszak van, ezért a zöld színt
láthatjuk, Ádventkor a lilát, december 24-től január 6-ig a fehéret,
Virágvasárnapon és Nagypénteken a pirosat. A színhasználat
magyarázata a vitrin melletti tájékoztató táblán olvasható.

A vitrin adományokból valósult meg. Tervezte és kivitelezte
Duliskovich Bazil. A próbababát készítette az óbányai Heim
Péterné, Márika.

Derksen Gyöngyi



Hosszúhetény első Ironman-je

Herbály István, (képünkön)12 éve hetényi lakos, bár előtte is
gyakran megfordult itt felesége helyi kötődése révén. A természet
közelsége mindig is csábította őt a szabad levegőre, de a mozgás
kimerült számára annyiban, hogy kirándulásokat tett a környéken.
Egyszer hirtelen ötlettől vezérelve, elkérte apósa régi biciklijét és
azzal tett egy kisebb kört az erdőben. Saját maga is meglepődött,
hogy milyen hatással volt rá ez a típusú mozgás. Attól fogva nem
volt megállás. Csatlakozott a faluban aktívan tekerő bringásokhoz
és egyre merészebb útvonalakra vállalkozott. Egy januári napon
futni is elkezdett „csak kipróbálom” címszóval. Ezt sem tudta
abbahagyni. Volt, hogy biciklivel vagy futva ment Pécsre dolgoz-
ni. Rövidebb időt vett igénybe, ha a bejárást nem az erdőben,
hanem országúti bringával tette. Adott lett tehát a futás és az
országúti kerékpár, ez a két dolog már sugallja a sportban jártas

olvasók számára, hogy csak az úszással kellett kiegészíteni és tri-
atlonossá vált. Persze ez nem ment egyik napról a másikra, újra
kellett tanulnia úszni, de nem adta fel. Segített ebben neki Flan-
der Márton, aki hétről hétre összeállította a teljesítendő
edzéseket. Ekkor már komoly cél lebegett előtte: IRONMAN
akart lenni. 2018-ban és 2019-ben is teljesítette a 3,8 km úszást,
180 km kerékpárt és 42,195 km futást Nagyatádon. Hihetetlen
érzés, amikor az ember legyőzi önmagát és feszegeti a határait! –
tudtuk meg Istvántól.

Megtapasztalta, hogy a munkájában is hasznára válik a moz-
gás. A sikeres vállalkozó-üzletembert sok stressz éri , mint nap,
állítása szerint a szellemi fáradtságot nagyon jól ki lehet pihenni
fizikai megterhelés által. Felépítette úgy a napirendjét, hogy a
sport, a munka és a család is beleférjen az idejébe, igaz ennek haj-
nali kelés és késő esti fekvés az ára, de ő így érzi jól magát.
Sok sikert! Jó egészséget kívánunk neki!  P.J.

Megye II. felnőtt csapat őszi mérkőzései

09. 22. 16:00  Szigetvár LE - H.hetény
09. 28. 16:00  H.hetény - Töttös SE
10. 05. 15:00 H.hetény - Kétújfalu SE
10. 13. 15:00    Beremend Sport Kft - H.hetény
10. 19. 14:30  H.hetény - Hímesháza KSE
10. 27. 14:00  Magyarbólyi LE - H.hetény
11. 02. 13:30 H.hetény - Palotabozsok SE
11. 10. 13:30  Nagykozár KSE - H.hetény
11. 16. 13:00   H.hetény - Közműépker Lánycsók SE
11. 24. 13:00   Véménd KSE - H.hetény
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Helyi kéthavi lap

Felelõs szerkesztõ:
Dr. Müller Zsuzsanna

mullerzsuzsa@gmail.com

Szerkesztõség:
7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.

Tel/fax: 72/490-827
Kiadó:

Hosszúhetény Község
Önkormányzata

Nyomdai munkák:
Molnár Nyomda, Pécs

LABDARÚGÁS

EXTRÉMSPORT EXTRÉMSPORT

Élelmiszer bolt
Kossuth Lajos u. 21.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 6.00-17.00
szombat 6.00-12.00, vasárnap 7.00-10.00

Házi készítésű kézműves tejtermékekkel,
sajtokkal, helyi termelők áruival bővült

kínálatunk.
Boltunkban lehetőség van vászon zsákok vásárlására,

elősegítve környezetünk megóvását. 
Nagy öröm számunkra, hogy vevőkörünk bővülése
miatt, a faluban egy második boltot is nyithatunk!  

A Picnic Mini (Kossuth u. 59/A.) nyitásának várható
ideje szeptember vége!

TRX 
edzések 

szombat
délelőttönként 

7-9 óráig
a tornateremben 

Információ: 
Kürtösy Lonci 
30/595-6406


