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Tisztelt Hőgyésziek!  

Az október hónap is igen mozgalmasan alakult, igyekeztünk minden ránk háruló feladatot 

elvégezni. Mivel az időjárás rendkívül változatos volt, ezért sokszor kellett „újratervezni” és 

átcsoportosítani a tervezett tevékenységeink egy részét.  

• Elkezdődött a növények behordása télre, védett helyre kerültek padjaink és a muskátlis 

szekér is. Segítőink folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a szomorkás őszi időjárást 

hangulatos dekorációkkal kicsit vidámabbá tegyék. Két helyen is láthatóak ezek, az 

ABC előtti téren, illetve a dombóvári elágazóban. Köszönjük munkájukat! 

• Készülünk a télre, az önkormányzat telephelyére homokot szállítottunk, ha a fagyban 

szórni kell. A homok utcákba történő kiszállításával rövidesen végzünk. 

• Az őszi esőzések miatt néhány utcában a sár az utakra rakódott. Ezeken a helyeken 

(Kárpát utca, Klimes utca) elvégeztük a sártörmelék elhordását, az út megtisztítását.  

• A fagyveszély miatt erre az évre a járdák és árkok építése befejeződött, tavasszal újra 

kezdjük. Az építési területeken a bontásból keletkező törmeléket elhordtuk, elvégeztük 

a szükséges földmunkákat, elegyengettük a terepet.  

• Az állandó betonozás és fűnyírás rendkívül igénybe vette önkormányzatunk férfi 

dolgozóinak a ruházatát, ezért nekik munkaruhát és bakancsot vásároltunk. 

• Mivel az időjárás csak most tette lehetővé, az epresben elvégeztük az epertövek 

kacsolását, betakarítottuk a kukoricát is.   

• Az önkormányzat előtti téren, a búcsúfa körüli területet letérköveztük, így sokkal 

esztétikusabb és egységesebb képet mutat ez a terület is.  A község karácsonyfáját ide 

fogjuk felállítani.  

• Idén is tudunk osztani szociális tűzifát, egy kicsit többet, mint tavaly. Igényelni a 

Polgármesteri Hivatalban lehet. A nyomtatványokat a földszinti folyosón álló asztalra 

tettük, ahol ki is lehet tölteni, és az asztalra kihelyezett dobozba kérjük dobni. Reméljük, 

mindenkinek tudunk segíteni, aki önerejéből - bármi okból részben vagy egészben - nem 

tudja megoldani a téli fűtést. 

• Megtörtént a beiskolázási támogatások kifizetése, az általános iskolások 5000 Ft-ot, a 

középiskolások és felsőfokú intézménybe járó tanulók 10 000 Ft támogatást kaptak 

önkormányzatunktól.  

• Október 1-je az idősek világnapja, önkormányzatunk a köszöntésen felül jelképes 

ajándékkal, vásárlási utalvánnyal fejezte ki tiszteletét az idősek előtt. Minden szépkorú 

(65 év feletti) hőgyészi lakosnak 2000 Ft értékű ajándékutalvánnyal kedveskedtünk.  

• A Pécsi Egyházmegye és a község pályázott a temetői út felújítására, Mindenszentekre 

az út és a ravatalozó mögötti híd is elkészült. Önkormányzatunk is tevékenyen részt vett 

a temető szépítésében, a főbejáratától balra lévő területre 25 tuját telepített.  

• Az Arany János utca végi játszótéren elkezdődtek a felújítási munkálatok, de sajnos a 

játszótér alatti területen jelenleg csőtörés miatt áll a munka. A vizeseket várjuk, hogy 

feltárják, pontosan melyik szakaszt érinti a probléma, és elvégezzék a javítást. 

 



• Fiatalok táji örökségünk nyomában tájsétán vettek részt. Október 21-én délután a helyi  

7. és 8. osztályos diákok a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület szervezésében járták 

táji értékekben gazdag településünk határát. A szakvezetéses gyalogtúra aktualitását egy 

nemzetközi jeles nap, „A táj nemzetközi napja” adta, amelynek keretében országszerte 

több helyszínen szerveztek hasonló tájsétákat hazai natúrparkjaink. 

• Nemzeti ünnepünkön, október 23-án, ünnepi szentmisén emlékeztünk meg az ’56-os 

hősökről. Ezt követően önkormányzatunk, helyi társadalmi szervezetek, egyesületek, 

intézményeink koszorúkat helyeztek el Somogyi Antal sírjánál. 

Az általános iskolások ünnepi műsorát október 22-én tekinthették meg az érdeklődők. 

Köszönjük a színvonalas műsort a felkészítő tanároknak és a fellépő tanulóknak! 

• Az iskolavezetés azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az egyik felső osztályos 

tanteremre nagyon ráférne a renoválás, festés, de ez az idei költségvetésükbe már nem 

fér bele. Miután szemrevételeztük a tanterem állapotát, úgy gondoltuk, hogy saját 

forrásból segítünk. A terem falainak javítása és festése, beleértve a mennyezetet is, az 

őszi szünet ideje alatt megtörtént, így a munkálatokkal a tanítást se zavartuk. Örülünk, 

hogy segíthettünk!  

Közérdekű információ:  

Fogadóóra: Szili Istvánné és Stefánné Mészáros Lívia képviselők minden hónap utolsó keddjén, 

közös fogadóórát tartanak. A következő időpont november 30-án, kedden lesz, 15-17 óráig a 

Polgármesteri Hivatal emeletén. Forduljanak hozzájuk bizalommal! 

           Kedves Hőgyésziek!  

Remélem sok érdekes és fontos információval tudtam szolgálni! Most még előre nem tudjuk, 

hogy a járványügyi mutatók hogyan alakulnak, Kormányunk milyen intézkedéseket, 

szigorításokat rendel el.   

Bízom benne, hogy a hátralévő, tervezett rendezvényeinket továbbra is meg tudjuk tartani. 

Rövidesen, november 20-án kerül megrendezésre a Művelődési Ház szervezésében az 

Erzsébet-Katalin bál. A jó hangulatot a Karawanka zenekar biztosítja. Szeretettel várjuk 

Önöket! Töltsünk el egy együtt egy vidám estét! Részletekről a Művelődési Ház facebook 

oldalán is tájékozódhatnak.   

 

Szeretnénk a Mikulás érkezését, az adventi hétvégeket is Önökkel együtt tölteni.  

 

Az óvoda és általános iskola a hagyományos Márton napi felvonulását november 12-én 

tartja. A gyerekek és szüleik vendéglátását önkormányzatunk biztosítja az iskola előtti 

területen. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket-nagyokat, szülőket, 

nagyszülőket! A részletekről az iskola és a Művelődési Ház facebook oldalán, illetve a 

kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak.  

 

Kérem vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 

 

                                                                                    Máté Szabolcs  

                                                                   Hőgyész Nagyközség Polgármestere 
 

Hőgyész, 2021.11. 04.    


