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2021. november
Tisztelt Hőgyésziek!
Az elmúlt egy hónapban a járványhelyzet sajnos hasonlóan alakult, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a november
hónapra szervezett közösségi rendezvényeinket sorba le kellett mondanunk. Jelenleg is a járvány elleni védekezés
tölti ki mindennapjainkat. Aggódunk szeretteinkért, gyermekeinkért, de szívünk mélyén bizakodunk, várjuk, hogy
végre vége legyen a pandémiának, életünk a régi mederben folytatódjék!
Talán az a legrosszabb, hogy nem tudjuk még meddig tart, nem tudjuk hol a vége, és nem ismerjük, hogy mit hoz
a holnap. De nem adhatjuk fel a hitünket, bíznunk kell magunkban, bíznunk kell egymásban! Lelkünket, testünket
erősítenünk kell, hogy túljussunk, és győztessen kerüljünk ki a járvány elleni küzdelemből!
November utolsó vasárnapján az önkormányzat előtti téren meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát.
Kívánok minden családnak szeretetet, békességet, meghitt szép ünnepvárást, sok erőt és jó egészséget!
Hőgyész központjában november 28-án kigyúltak a karácsonyi fények. Nagyon sokan, önkormányzatunk, a
művelődési ház és könyvtár dolgozói, önkéntes segítőink csapata, néhány önkormányzati képviselő is azon
fáradozott, hogy a jelenlegi körülmények között is, a lehető legszebbé tegyék az adventi időszakot, a karácsony
ünnepét. Köszönöm áldozatos munkájukat, büszke vagyok a hőgyészi emberek összefogására!
Az ősz utolsó hónapjának időjárása, néhány esős napot leszámítva viszonylag kedvezően alakult.
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A község központját önkormányzatunk dolgozói folyamatosan takarítják. A tél beállta előtt az őszi
faleveleket nem csak a központban, hanem az óvoda és iskola udvarán, valamint a templomdombon is
összegyűjtötték, és elhordták.
A vízelvezető árkok takarítása is megtörtént, a kilapátolt sarat az utcákból elszállítottuk, hogy ne
akadályozza a közlekedést.
Elkezdtük a lakosság számára a szociális tűzifa kiszállítását.
Már korábban jeleztük a lakosság felé, hogy a Fő utca végi játszótéren a felújítási munkálatok csőtörés
miatt szünetelnek. Miután a E.R.Ö.V. Zrt. munkatársai megtalálták a baj okát, a terület visszaállítása
megtörtént. Rövidesen a felújított játékok is visszakerülhetnek a régi helyükre, ezeket a munkákat
szakember fogja elvégezni.
A csicsói szaletlinél megoldódott a terület megvilágítása, hogy a pincékből sötétben gyalog hazatérők is
lássanak a lábuk elé. Az önkormányzat két kandelábert állított fel, ezek már működnek.
Lőrincz Zoltán hőgyészi lakos mart aszfaltot ajánlott fel a csicsói utak javításához, amit önkormányzatunk
örömmel fogadott. Az aszfalt a csicsói gazdák és az önkormányzat segítségével a szaletli mellett haladó
földesútra lett elterítve.
Sajnos van olyan hőgyészi lakos, akit nem a segítő, hanem az akadályozó szándék jellemez! Ha nincs
munkánk, akkor gondoskodik róla, hogy legyen! A volt polgármester a gyümölcsfeldolgozója udvarán
összegyűlt sarat a kapuján kívülre hordta, amit a saját traktorával szét is terített. Köszönjük, hogy az arra
járók, azonnal jelezték a problémát, így az önkormányzatunk dolgozói a sarat összetakarították, és
elhordták. Az okozott kár megtérítése iránti eljárást megindítottuk. Jelenleg a rendőrség rendészeti osztálya
szabálysértési ügyben nyomozást folytat.
Többen is kérdezték, hogy miért nem vágatjuk le a derékig érő gazt a kastélyparkban. Elsősorban azért nem
tettük, mert a kastély nem önkormányzati tulajdon. Ahhoz, hogy érvényt tudjunk szerezni a tulajdonos
jogszabályi kötelezettségének - vagyis elérni, hogy a gaz (parlagfű, egyéb szálló magvú gyomok) le legyen
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vágva - előbb fel kellett szólítanunk a tulajdonos céget. Ez még a nyáron megtörtént. Majd ki kellett várni
a kézbesítésre rendelkezésére álló időt; és a végrehajtásra rendelkezésre álló időt is. Mivel ezt követően
sem tett eleget a kaszáltatás kötelezettségének, az eljárást még egyszer meg kellett ismételni. Nem térhetünk
el a törvényes úttól. Mivel minden határidő eredménytelenül telt el, és a kastély tulajdonosa többszörös
felszólításunk ellenére se végezte el a munkákat, lehetőségünk lett az önkormányzat költségén elvégeztetni
a munkát úgy, hogy a költségeket kiszámlázzuk a tulajdonosnak, ami adók módjára behajtható. Ugyanígy
fogunk eljárni jövőre is, ha nem lesz változás a tulajdonos hozzáállásában.
A rendőrség épülete is önkormányzati tulajdon, novemberben az épület főbejárata elé féltetőt szereltettünk
fel.
November 17-én került megrendezésre az őszi ( Erzsébet – Katalin ) vásár a községben. A vásár ideje alatt
biztosítottuk a területet. Önkormányzatunk dolgozói a vásár befejeztével gyorsan elvégezték a takarítási
munkálatokat, hogy a közlekedés és parkolás akadálymentesen folytatódhasson.
A mezőgazdasági területeinken végeztünk az őszi munkálatokkal.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy november 19-e éjféltől újra kötelezővé vált az orrot és szájat
eltakaró maszk használata zárt térben! Kérjük, a veszélyhelyzetre vonatkozó rendelet betartását és
betartatását, ez mindenki közös érdeke.
Kedves Lakosság!
Ezen a hétvégén kerül sor két kültéri rendezvényünkre is, melyre sok szeretettel várjuk kicsiket-nagyokat,
szülőket-nagyszülőket, családokat!
Mindkét alkalommal a gyülekező: az önkormányzat előtti téren lesz.
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December 4-én (szombaton) 14 órakor várjuk Önöket egy közös, sportos családi délutánra, ahol együtt
futhatnak Kovács Istvánnal a Mikulás nagykövetével!
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December 5-én (vasárnap) 17 órakor meggyújtjuk a második adventi gyertyát, fellépnek a
Gyermekotthon és a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola tanulói. Majd 18 órától a Vivat Bacchus
Énekegyüttes zenés műsorával szórakoztatja a közönséget.
Szintén december 5-én, 13 órától indul a Mikuláshintó, ami minden utcát végigjár, hogy ajándékokkal
kedveskedjen a gyerekeknek. Reméljük, hogy az eső nem szól közbe és nem mossa el ezt a programot!
A hintó kb. 17.15 - 17.30 között érkezik az önkormányzat elé. Várjuk együtt a Mikulást!
A részletekről a Művelődési Ház és az Önkormányzat facebook oldalán, valamint a kihelyezett
plakátokról tájékozódhatnak.
A rendezvények szervezője: Hőgyészi Művelődési Ház és Hőgyész Nagyközség Önkormányzata.
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Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Máté Szabolcs
Hőgyész Nagyközség Polgármestere
Hőgyész, 2021.12.02.

