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Tisztelt Hőgyésziek!  

Végre elérkezett az a pillanat, amire már mindannyian nagyon régóta vártunk! A beoltottak száma elérte az 

5 milliót, így a kormány feloldotta a járványügyi intézkedések jelentős részét. Ennek köszönhetően nem 

kell köztereken maszkot viselni, megszűnt a kijárási tilalom is. Az üzletek, vendéglátóhelyek kötelező 

zárási időpontját is eltörölték, valamint engedélyezett az egyéni és csapatsport a köztereken. Újra lehet 

szabadtéri rendezvényeket tartani, legfeljebb 500 fő részvételével, az 500 főt meghaladó rendezvény csak 

védettségi igazolvánnyal látogatható.  

A pandémia nem várt megpróbáltatások elé állított bennünket. Ahhoz, hogy legyőzhessük a járványt  

összefogásra, az óvintézkedések szigorú betartására volt szükség. Köszönöm Önöknek, hogy 

fegyelmezetten helyt álltak, türelemmel viselték az elmúlt nehéz időszakot! Köszönöm önkénteseinknek és  

önkormányzatunk dolgozóinak az áldozatos munkáját, amit a járvány alatt tanúsítottak!  

Kérem Önöket, hogy az enyhítések ellenére is, kísérjék figyelemmel a járványügyi helyzetre vonatkozó 

legfrissebb szabályokat! Kérem ne felejtsék el, hogy a maszk használata zárt térben továbbra is kötelező!  

Májusi hónap is igen mozgalmas volt, teendőkben, feladatokban nem volt hiány!  

• „A májusi eső aranyat ér”, mondták a régiek, de visszatekintve a hónapban lehullott 

csapadékmennyiségre, néha úgy érezzük, hogy „jóból is megárt a sok”! Az eper ez idáig szépen 

fejlődött, várjuk a gyümölcsérlelő napsütést!  Ha az időjárás nekünk kedvez, akkor remélhetőleg 

rövidesen elkezdődhet a szüret és az árusítás is. Az árusítás pontos időpontjáról a facebook 

oldalunkon és az önkormányzat előtti hirdetőtáblán fogunk tájékoztatást adni.  

Ha az eper mögötti területre vetett tök és cukkíni is beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor bízunk 

benne, hogy ebből is jó termésre számíthatunk. Idén termelünk egy kis lilahagymát is, ami szintén 

szépen fejlődik. Minden terményünkből juttatunk az iskola konyhájára is, hogy gyerekeink a falu 

földjén termett gyümölcsből, zöldségből fogyaszthassanak. 

• A mezőgazdasági munkákat segítik az új gépeink. Damilos fűkaszát, permetezőket, motoros 

permetező gépet vásárolt nemrég az önkormányzat közmunkaprogram keretében. 

• A falu különböző pontjaira kitett, már évek óta használaton kívüli virágládákat az önkormányzat 

összeszedte, felújította. Ezek a betonládák a község központját díszítik, virágokat ültettünk bele. 

Magánemberektől 150 ezer forint értékben kaptunk virágokat.  

A faluközpont szépítése folytatódott ebben a hónapban is. Új színfoltként jelentek meg azok a fából 

készült virágládák, amiből került az ABC alatti térkövezett részre, a cukrászda melletti „terasz” elé, 

illetve a Művelődési Ház előtti területre is. A cukrászda melletti terasz jelenlegi állapotában nem a 

legszebb látvány, ezért ide fakerítést szereltek fel az önkormányzat dolgozói. A fa virágládákba 

leanderek lettek elhelyezve. Az átfestett padokat is visszatettük rendeltetési helyükre, parkjainkba, 

pihenőhelyekre. Reméljük a lakosság örömmel veszi igénybe ezeket, és vigyáznak a környezet 

tisztaságára is!  

• Az olvasó emberek, és a könyvtár szolgáltatásait igénylők örömére újra nyitva a könyvtár. Hőgyészi 

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely néven már az interneten (facebookon) is megtalálhatók.  

• Május 15-én megnyitotta kapuit a Művelődési Ház is, ezen a napon, Papp Julianna amatőr 

festőművész kiállításával várták a nagyközönséget.  



• Pünkösdkor még nem tudtunk, de gyereknapon már lehetőség lesz közösen ünnepelni. 

Magánemberektől anyagi támogatás érkezett erre a célra, eddig 150 ezer forint gyűlt össze. A 

község gyerekei nevében köszönjük a jószívű adakozóknak!  

Amikor a gyermeknap szervezése elkezdődött, még nem voltunk biztosak a májusi nyitásban, 

ezért az ez évi gyermeknapot egy héttel később, 2021.06.05-én ( szombaton ) tartjuk meg. Az 

egész napos programot Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a környező településekkel 

összefogva ( Dúzs, Kalaznó, Mucsi ) valósítja meg. Sok szeretettel várjuk a gyerekeket, 

családjaikat és természetesen minden kedves érdeklődőt! A fergeteges megnyitóra szombaton 

10 órakor, a Művelődési Ház előtti téren kerül sor. Egy kis meglepetés ajándékkal is 

kedveskedünk az érkezőknek. A további részletekről jövő héten, szórólapon és a Művelődési 

Ház facebook oldalán fogjuk Önöket tájékoztatni.  

• Május 15-én egy felhőszakadás következtében, hatalmas csapadék mennyiség zúdult le Hőgyészre, 

sajnos újra elmosta a benzinkutat és környékét. Mivel a csapadékvíz elvezetését érintő munkálatok 

még folyamatban vannak, ezért az épülő rendszer nem volt képes elvezetni az „áradatot”. Miután a 

vihar lecsendesült, és az eső is elállt, az önkormányzatunk dolgozói lemosták a szennyezett 

felületeket. A munkálatokban Tamásiból kiérkező Tam-Bau Kft. dolgozói is segítettek. Köszönjük! 

• A Platán Idősek Otthonában Tombor Jánosné ( Nándor Istvánné  édesanyja ) május 17-én töltötte 

be a 90. életévét. Az otthonban személyesen köszönthettem. Önkormányzatunk nevében is sok 

szeretettel gratulálok, jó egészséget kívánok kedves falubelinknek! 

• Most szombaton ( május 29-én, 11 órakor ) lesz a csicsói búcsú. Aki nem tud másként eljutni 

Csicsóba, az önkormányzat ingyenes buszjáratával utazhat oda-vissza. Az első busz 10:15-kor indul 

az iskola elől. 

• Másnap, vasárnap ( május 30-án ) 9:45-kor a hőgyészi templomban szentmise keretében hét 

elsőáldozó gyermeket köszönthet a hívek közössége. 

• Közérdekű információ – Eboltás 

Pótoltás időpontja 2021. június 11-én ( pénteken ), 17.00 - 18.00 óra       

A kisállat egészségügyi könyvet hozzák magukkal!  

Eboltás díja: 

Helyszínen: 4.500 Ft/eb, féreghajtó díj 200 Ft/db, oltási könyv 800 Ft 

Háznál: 6.000 Ft/eb, féreghajtó díj 200 Ft/db, oltási könyv 800 Ft 

Négy hónaposnál idősebb ebet kötelező mikrochippel ellátni.  

CHIP behelyezés és regisztráció díja: 4500 Ft/eb 

Állatorvos elérhetősége:  

Dr. Birinyi Ferenc, 7191 Hőgyész, Kertész u. 1.;  tel.: 06 74 / 489 646;  mobil.: 06 30 / 947 81 11 

 

 

Kérem, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!  

 

  

 

Tisztelettel:                                                                                        

                                                                                                           Máté Szabolcs 

                                                                                          Hőgyész Nagyközség Polgármestere 

 

 

Hőgyész, 2021.05.28.  


