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Tisztelt Hőgyésziek!
Szeptember hónap is igen változatosan és mozgalmasan alakult, így most erről szeretnék
számot adni Önöknek!
Elköszöntünk a forró és aszályos nyártól. Az ősz beköszöntével tovább folytatódtak az
önkormányzat földjein az évszaknak megfelelő mezőgazdasági munkálatok (őszi gabonák
vetése, műtrágyázás, bodza szüret...). Ezek megszervezése és megvalósítása komoly feladat
elé állította maroknyi kis csapatunkat, akikre számos egyéb feladat is hárul, hogy a község
életében ne legyenek fennakadások, minden zökkenőmentesen működjön! Köszönöm
önkormányzati dolgozóinknak az áldozatos és lelkiismeretes munkáját, hiszen nagyon sok
dolgos nap és hétvége áll mögöttünk, amikor a szabadidőt sem sajnálva helyt kellett állniuk!
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Ebben az évben az epertermés rendkívül kedvezően alakult, egyre többen keresik a
hőgyészi gyümölcsöt. Elsősorban a helyi lakosoknak szeretnénk termelni,
természetesen. A kereslet növekszik, ezért a jövő évben még nagyobb területen fogjuk
termeli az epret. Kilenc sorral bővítettük ültetvényünket. Ehhez új aknát kellett
kialakítani, amiből majd szakaszosan fogunk tudni locsolni, illetve az új, 9 sor epret be
is kellett csöveznünk.
Prioritást élvez a községben a járdák, árkok építése, valamint a meglévő járdaszakaszok
javítása. Azt szeretnénk, hogy a tél beköszöntével mindenki nagyobb biztonságban
közlekedhessen útjainkon! Tudom, hogy még sok a tennivaló ezen a téren, még
maradnak olyan szakaszok, amire ráfér a csere vagy a javítás. Megteszünk mindent, de
mivel ez mellett számos egyéb feladatunk is van, ezért bőven marad még tennivaló a
következő évekre is. Reményemet fejezem ki, hogy rövidesen elmondhatom, hogy a
sok évig elhanyagolt járdák mindegyikét sikerült felújítania Hőgyész Nagyközség
Önkormányzatának.
o A Széchenyi István utcában a járdák, árkok építését befejeztük, itt 50 méternyi
teljesen új járda és árok épült. A bontásból keletkező törmeléket elhordtuk,
elvégeztük a szükséges földmunkákat, elegyengettük a terepet. Jelenleg a Zrínyi
Miklós utcában folytatódnak a munkálatok, reméljük rövidesen itt is végezni
fogunk.
A Jaksi - közben az átszakadt korlátot megjavítottuk.

Több olyan község szintű rendezvényünk is volt, amiről érdemes említést tennünk.
•

•
•

2021. szeptember 11-, 12-re esett az „Őszköszöntő Vigasságok” című rendezvényünk,
amiről részletesen beszámoltunk a Hőgyészi Hírmondó szeptember-októberi számában.
A rendezvény a Művelődési Ház szervezésében, az Önkormányzatunk támogatásával
jöhetett létre. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.
Önkormányzatunk igyekszik ott segíteni, ahol tud, ahol szükség van ránk! A csicsói
zarándokúton kidőlt villanyoszlopot is helyreállítottuk.
A csicsói Kisboldogasszony Búcsúhoz az Önkormányzatunk által biztosított busszal
utazhattak ki a hőgyészi lakosok.
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A Hőgyészi Székely Kör rendezvényéhez ("Bokrétás nap”) segítettük a helyszín
berendezését, padokat, asztalokat szállítottunk a helyszínre.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata szívesen vesz részt és fogadja azokat a
meghívásokat, ahol községünk hírnevét öregbíthetjük. Így vettünk részt LengyelAnnafürdőn a „Tolnai Zöld út” szervezésében létrejött családi pikniken, ahová nagyon
sok hőgyészi is kilátogatott. Községünk külön standdal készült, ahol kiállítottuk a
hőgyészi kézművesek portékáit. A hőgyészi borokat, illetve hőgyészi termelők sajtjait
és mézeit is megkóstolhatta a nagyközönség. Nagyon nagy sikert arattunk. Köszönöm
a Művelődési Ház csapatának, hogy magára vállalta a szervezést és a lebonyolítást,
illetve mindazoknak, akik kiállítási darabot biztosítottak a rendezvényhez! Belina
Magdi néni hőgyészi címerrel ellátott mézeskalács szívei, mindannyiunk szívét
megdobogtatta.
A hőgyészi Könyvtár és Művelődési Ház is gazdag programokkal bővelkedett ebben a
hónapban. Köszönjük a színvonalas és változatos rendezvényeket, az ott dolgozók
munkáját! A rendezvényekről a Művelődési Ház és a Hőgyészi Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely által működtetett facebook oldalakon részletesen is tájékozódhatnak.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett, 2021.09.29-én lakossági
fórumot tartott a Művelődési Házban, melynek témája a „ Hőgyész település vízvédelmi
rendszerének fejlesztése” volt.
Önkormányzatunk pályázatot nyert 4 859 724.- Ft értékben a Leader Egyesület
működési területére meghirdetett – „Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 2020” nevű
pályázaton, melynek összköltsége 5 399 694.- Ft. A pályázati pénzből a hőgyészi
temetőben a bejárattól a ravatalozóig vezető út kerül felújításra. A munkálatokat a TAM
– BAU Kft. fogja elvégezni.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata úgy döntött, hogy ebben az évben is csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Rövidesen, a tavalyi évhez
hasonlóan a pályázati felhívás is meghirdetésre kerül. Reméljük, hogy továbbra is sok
hőgyészi fiatal továbbtanulását tudjuk támogatni!
Kedves Hőgyésziek!
Bízom benne, hogy sok új információval tudtam szolgálni!
Kérem, hogy kövessenek bennünket Máté Szabolcs polgármester facebook oldalán is,
ahol heti szinten tájékozódhatnak községünkben folyó eseményekről! Kérem továbbra
is forduljanak hozzánk bizalommal!
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Máté Szabolcs
Hőgyész Nagyközség Polgármestere

Hőgyész, 2021.09.30.

