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I. évfolyam 0. szám

Kemenes-

HőgyésziHírHozó
Beköszönő
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat.
A 2019. évi önkormányzati választásokat megelőzően számos elképzelés fogalmazódott
meg bennem, melyeket polgármesterként szeretnék lépésről lépésre megvalósítani.
Az álmok egy részének valóra váltásához sok-sok pénzre lesz szükség, azonban vannak
olyan dolgok, amelyek kisebb anyagi ráfordítással is megvalósíthatóak, mégis
színesebbé tehetik hétköznapjaikat.
Remélem ilyen lesz ez a havonta megjelenő helyi kiadvány is, mely hiteles tájékoztatást
nyújt az önkormányzat munkájáról, a falu életéről, a településünket érintő legfontosabb
eseményekről.
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánok!
Kovács Tamás Imre
polgármester

Az 1989. évi rendszerváltást követően nyolcadik alkalommal
került sor helyi önkormányzati választásokra.
A településen – az eddigiektől eltérően – idén mindössze egy
polgármester-jelölt indult, illetve hat képviselő-jelölt mérettette
meg magát.
Ezek alapján a falu elsőszámú vezetőjének személye nem volt
kérdéses, így a választópolgároknak érdemben a képviselőkre,
illetve a megyei közgyűlésbe tagokat delegáló pártokra kellett
leadni voksukat.
A Kemeneshőgyészen megtartott választást kellő érdeklődés övezte, mely az országos átlagnál magasabb
részvételi arányban is megnyilvánult. A szavazóköri névjegyzékben szereplő 387 fő választópolgár közül 202
fő élt a törvény biztosította jogával.

Megyei közgyűlés választás eredménye

Lista (párt)

Érvényes szavazat (db)

FIDESZ-KDNP

128

Magyar Szocialista Párt (MSZP)

19

Demokratikus Koalíció (DK)

14

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

14

Momentum Mozgalom

12

Mi Hazánk Mozgalom

7

ÖSSZESEN

194
2

A polgármester-választás eredménye
KOVÁCS TAMÁS IMRE független jelölt
190 szavazat
1966-ban született Pápán. Általános iskolai tanulmányait Kemeneshőgyészen végezte, majd a pápai Jókai Mór
Közgazdasági Szakközép-iskolásban érettségizett. Első diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán, a másodikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
szerezte.
32 éve nős, három nagykorú gyermek édesapja és egy másféléves kisfiú nagyapja.
34 éven át a területi közigazgatásban dolgozott, az önkormányzati választásokat megelőzően a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási ás Társadalombiztosítási Főosztálynak főosztályvezetői teendőit látta el.

A képviselő-választás eredménye
Németh Mónika

Baki Zoltán

Molnár Szabolcs

Nagy Géza

149 szavazat

141 szavazat

140 szavazat

133 szavazat

1980-ban született Pápán.
Általános iskolai
tanulmányait
Kemeneshőgyészen és
Magyargencsen végezte,
majd a pápai Batthyány Lajos
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző
Iskolában érettségizett és
technikusi végzetséget
szerzett, mint általános
mezőgazdász. Diplomáját a
Nyugat-Magyarországi
Egyetem Mezőgazdasági- és
Élelmiszertudományi Karán,
Mosonmagyaróváron
szerezte, mint általános
agrármérnök.
6 éve nős, egy 2 éves kisfiú
édesapja.

1975-ben született Pápán,
szülőfaluja Békás.
Gyermekkora óta kötődik
Kemeneshőgyészhez, apai
nagyszülei halálukig itt éltek
a községben, és a hőgyészi
temetőben nyugszanak.
Általános iskolai
tanulmányait Mezőlakon
végezte, majd a pápai Acsády
Ignác Szakközép-iskolában
érettségizett, villanyszerelő
és autószerelő
szakképzettségeket szerzett.
18 éve nős, két gyermek
édesapja, egy 15 és egy 12
éves lányt nevel.
A középiskola elvégzése után
a pápai Elekthermax gyárban
kezdett dolgozni, majd a
pápai Tejüzemben dolgozott
a vállalat felszámolásáig.
2007 óta mezőgazdasági
vállalkozó, saját gazdaságát
működteti, szántóföldi
növénytermesztéssel,
mezőgazdasági szolgáltatás
nyújtásával és húsmarha
tenyésztéssel foglalkozik.

1970-ben. született
Kapuváron. Általános iskolai
tanulmányait Rábakecölön és
Vitnyéden végezte, majd a
kapuvári Felsőbüki Nagy Pál
gimnáziumban érettségizett.
Öt diplomája van: a Bólyai
János Katonai Műszaki
Főiskolán fegyverzet
üzemeltető üzemmérnök, az
Államigazgatási Főiskolán
igazgatásszervező, a
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán közgazdász, a
Soproni Egyetemen szociális
menedzser, a Károli Gáspár
Református Egyetemen jogi
szakokleveles köznevelési
szakember végzettséget
szerzett. Jelenleg az ELTE
Állam- és Jogtudományi
Karán, illetve a Pünkösdi
Teológiai Főiskolán folytat
tanulmányokat.
Elvált, egy középiskolás korú
leánygyermek édesapja.
Pályafutását hivatásos
katonaként, illetve hivatásos
pénzügyőrként kezdte
hadnagy, majd százados
rendfokozatban. Ezt követően
került a közigazgatásba, mint
jegyző. Jelenleg a Fix-Pont
Önkormányzati Feladatellátó
Társulás intézményvezetője.

1986-ban született Pápán.
Általános iskolai
tanulmányait a Közös
Fenntartású Általános
Iskolában végezte
Magyargencsen. Az Újhelyi
Imre Tejipari
Szakközépiskolában
érettségizett, majd a
Berzsenyi Dániel Főiskolán
szerzett diplomát 2008-ban,
tanító- és 6. osztályig
testnevelő tanár szakon.
Szakmájában 2016.
decembere óta dolgozik a
Mezőlaki Arany János
Általános Iskolában.
2010-től településünk
önkormányzati képviselője.

2006 óta a Nemesszalóki
Mezőgazdasági Zrt-ben
dolgozik, mint
főállattenyésztő. Ez mellett,
mint őstermelő
növénytermesztéssel
foglalkozik saját és bérelt
területein. Szabadidejében a
családja mellett a
vadászatnak hódol. A helyi
Hertelendy Vadásztársaság
tagja és gazdasági vezetője.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének
jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. Ennek megfelelően
Kemeneshőgyész Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló
ülésére 2019. október 22-én került sor.
Ezt követően még három alkalommal – 2019. október 30-án, november 13-án
és december 3-án – ülésezett az önkormányzat döntéshozó szerve.

A 2019. október 22-i alakuló ülést megelőzően az
újonnan választott tisztségviselők és a hivatal dolgozói
ajándékkal köszönték meg az előző településvezető,
Molnár Veronika polgármester asszony kilenc éves
tevékenységét, egyben sok sikert kívántak további
munkájához. Az ünnepélyes perceket követően
szűkebb körben folytatódott a program.
Elsőként Mezőné Molnár Ildikó, a helyi választási
bizottság elnöke ismertette a választás eredményeit.
Elmondta, hogy a 2019. október 13-án a névjegyzékben
szereplő 387 fő választópolgár közül 202 fő (52,2%) adta
le a voksát, 185 fő (47,8%) nem szavazatott.
A polgármester-választást Kovács Tamás Imre 190
érvényes szavazattal nyerte, az érvénytelen szavazatok
száma 12 volt.
A képviselő-választáson Németh Mónika 149, Baki
Zoltán 141, Molnár Szabolcs László 140, Nagy Géza 133
érvényes szavazattal nyert mandátumot, míg Szabó Kinga
84, Kovács Józsefné 54 szavazattal nem került a
testületbe.

A polgármester illetményének megállapítása nem tartozik a
képviselő-testület hatáskörébe, annak összegét – melytől eltérni
nem lehet – jogszabály állapítja meg. Az alakuló ülésen Ivanics
Barbara jegyző asszony ismertette a törvényi rendelkezéseket,
miszerint az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település
esetében a polgármester járandósága az államtitkári illetmény
30%-a. Mindez azt jelenti, hogy 484 fős Kemeneshőgyész
település vezetője nem egészen nettó 200 ezer forint fizetést
vihet haza havonta.
A képviselő-testület döntése értelmében nem emelkedett az
alpolgármester és a testületi tagok tiszteletdíjának az összege,
azaz továbbra is maradt a bruttó 25 ezer, illetve 5 ezer forint
havonta.
Az alakuló ülés végén Kovács Tamás Imre polgármester
tájékoztatást adott az önkormányzat anyagi helyzetéről.
Elmondta, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret nem lesz
elégséges az év végéig várható kiadások fedezetére, a közüzemi
számlák határidőben történő kiegyenlítésére, ezért mielőbbi
megoldást keres a helyzet rendezésére, az anyagi stabilitás
megteremtésére.

Az egyéni listás választás eredményéről szóló
tájékoztatást követően a bizottság elnöke ismertette a
megyei közgyűlés pártlistáira leadott szavazatok számát.
A 194 érvényes szavazatból a FIDESZ-KDNP 128, az
MSZP 19, a DK és Jobbik 14-14, a Momentum 12, míg a
Mi Hazánk Mozgalom 7 szavazatot szerzett.
A számszaki adatok ismertetését követően az ülés az
önkormányzati
képviselők
és
a
polgármester
eskütételével, az alpolgármester és az Ügyrendi Bizottság
tagjainak megválasztásával, a polgármester jogszabály
szerinti illetményének meghatározásával, illetve a
tisztségviselők
tiszteletdíjának
megállapításával
folytatódott.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatára –
alpolgármesternek a választáson legtöbb szavazatot
szerzett Németh Mónikát választotta meg. A háromtagú
Ügyrendi Bizottság elnöke Nagy Géza, tagjai Baki Zoltán
és Molnár Szabolcs László képviselők lettek.
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Kovács Tamás polgármester 2019. október 30-án
rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze annak
érdekében, hogy a testület fogadja el azt a határozati
javaslatot, melyben a településvezető kezdeményezi az
önkormányzatok működőképességének megőrzésére
szolgáló rendkívüli támogatás iránti kérelem
benyújtását. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta
és felhatalmazta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Az ülésen a polgármester elmondta, hogy a pályázat
benyújtására nyitva álló határidő 2019. szeptember 30án lejárt, ezért annak beterjesztéséhez – a kérelem
elektronikus úton történő feltöltéséhez – a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának
külön engedélye is szükséges.
Pogácsás Tibor államtitkár úr jóváhagyását követően a
pályázat november 8-án benyújtásra kerülhetett.

Az önkormányzat 2019. december 23-án értesült arról, hogy – a valós tényekkel alátámasztható indokok
alapján – Kemeneshőgyész Község 790 ezer forint vissza nem térítendő, rendkívüli állami támogatásban
részesült.

A 2019. november 13-án megtartott ülésen a
képviselőtestület számos kérdésben határozott. Döntöttek
egyebek mellett a Kemeneshőgyészi Települési Értéktár
létrehozásáról, és elfogadták a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot is.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvényben foglaltak szerint a
települési önkormányzat települési értéktárat és
települési értéktár bizottságot hozhat létre, amelynek
feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti
értékek azonosításának szervezése, a településen
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei
értéktárba történő megküldése.

Kovács Tamás polgármester az értéktárról szóló
előterjesztésében kiemelte, hogy a jogszabály az
önkormányzatokra nem kötelező feladatot rótt, csupán
lehetőségként ajánlotta a helyi értéktárak létrehozását,
amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal
együtt képezne egységes egészet. A képviselő-testület
támogatta kezdeményezést, majd elfogadták a bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát és megválasztották
annak tagjait is. A tagok – Karádi-Nagy Adrienn, Berka
János és Kovács Norbert – tevékenységüket társadalmi
megbízatásban látják el, díjazásban nem részesülnek
A település területén fellelhető nemzeti értékeket
tartalmazó gyűjteménybe az a Kemeneshőgyész község
szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez
való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy,
kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték,
stb. kerülhet, amelyet a Bizottság annak minősít. Ilyen
lehet például a XX. század elején épült Radó-kastély, az
evangélikus lelkészlak udvarán álló Beliczai Jónás
esperes síremléke, vagy a katolikus templomban Feszty
Masa festőművész Szűz Máriát ábrázoló oltárképe is.
A gyűjteménybe történő felvételt bárki írásban
kezdeményezheti. A javaslatot az e célra rendszeresített
formanyomtatványon kell elkészíteni és a polgármester
részére benyújtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő adatait, az
értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, az
értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét
vagy audiovizuális-dokumentációját, a jogszabálynak
való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat,
valamint szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet
támogató vagy ajánló levelét.
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Három tanuló részesülhet önkormányzati
ösztöndíjban
A 2019. november 13-án megtartott ülésen Kovács Tamás
polgármester előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről
szóló szabálytervezetet, figyelemmel arra, hogy az
önkormányzat – a korábbi gyakorlathoz igazodva – idén is
csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez.

A képviselő-testület döntése alapján – a 2019/2020. tanév
második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan –
Pető Rebeka, Pirka Dávid és Süle Edina felsőoktatási
hallgatók részesülhetnek az önkormányzat által egységesen
meghatározott havi 4 ezer forint összegű támogatásban.

A települési önkormányzatok számára a pályázati
rendszerben való részvétel önkéntes, célja a szociálisan
hátrányos
helyzetű
felsőoktatási
hallgatók
továbbtanulásának anyagi támogatása. A képviselő-testület
az előterjesztést elfogadta.
Az ösztöndíjpályázatra 2019. november 5-ig azok a
települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
alapfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

A 2019. december 3-án megtartott testületi ülésen kilenc
napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Szóba került –
egyebek mellett – a közös önkormányzati hivatal 2019. évi
költségvetésének módosítása, a falugondnoki teendők
ellátása, de elfogadták a képviselő-testület 2020. évi
munkatervét, az önkormányzat belső ellenőrzési tervét,
illetve a vagyongazdálkodási tervet is. A haszonbérleti
szerződések meghosszabbításáról és a földbérleti díjak
emeléséről a vegyes ügyek keretében született döntés.
Az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi
ingatlanokon jelenleg tizenegy helyi lakos, illetve egy
gazdasági társaság folytat gazdálkodási tevékenységet.
A haszonbérleti szerződések többségének a megkötésére
2011-ben, illetve 2013-ban került sor – az akkor jellemző
árakon.

Az idő múlásával a föld ára, valamint a föld haszonbérleti
díja országosan is látványosan emelkedett, ezért Kovács
Tamás polgármester időszerűnek tartotta, hogy a szerződések
meghosszabbítása mellett a földbérleti díjak emeléséről is
hozzon döntést a testület.
A képviselők támogatták az előterjesztést és a haszonbérlet
díját a belterületi ingatlanok esetében 20 ezer Ft/ha éves
összegben, míg a külterületi szántók esetében
aranykoronánként 25 kg étkezési búza, tárgyév július havi
tőzsdei átlagárának megfelelő összegben állapították meg.

Ezek a bérleti díjak kizárólag a 2019. decemberben
meghosszabbított szerződésekre vonatkoznak.

A 2020. január 1-jétől megemelt díjak továbbra is jelentősen elmaradnak az országos átlagtól, de az
önkormányzat változatlanul kitart a helyi gazdálkodók tevékenységének támogatása mellett.
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A kormány a Magyar Falu Program kiírásával az
5000 fő alatti települések népességmegtartó és növelő erejének erősítését tűzte ki célul, hogy a
vidéken, kistelepüléseken élő emberek életminősége
a lehető legmagasabb legyen, a közszolgáltatások
elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen
javuljon.
Kemeneshőgyész Község Önkormányzata az eddig
meghirdetett alprogramok közül öt kiírásra nyújtott be
pályázatot, melyek – egy kivételével – pozitív
elbírálásban részesültek. Nyert az orvosi eszközök
beszerzésének
támogatására,
a
közterületek
karbantartásához
szükséges
eszközállomány
bővítésére, a temetőfejlesztésre, valamint a
polgármesteri hivatal felújítására benyújtott pályázat,
viszont a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére
beadott kérelem – ami a kastélyépület további
karbantartására irányult – nem kapott támogatást.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Orvosi eszköz című pályázati kiírásra az
önkormányzat sikeresen pályázott, melynek
eredményeként 2.556.877,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A háziorvosi rendelőben megújult a teljes bútorzat, ezáltal a
betegek korszerűbb, modernebb körülmények között vehetik
igénybe az orvosi ellátást, amely nemcsak a magasabb
színvonalú szolgáltatás nyújtását eredményezi, hanem
hozzájárul a páciensek komfortérzetének javításához is. A
belgyógyászati vizsgálóágy magassága igény szerint
állítható, a betegek feljutását zsámoly segíti. A fektető ágy,
paraván, infúziós állvány segítségével sürgős esetben akár
infúzió is beköthető a betegnek. Az új szekrény és
műszerasztal lehetővé teszi az orvosi műszerek előírás
szerinti tárolását. A projekt keretében beszerzésre kerülő
kartoték szekrények a kartonok adatvédelmi szempontból is
biztonságos tárolását szolgálják.

Beszerzésre került egy korszerű, hordozható EKG készülék,
amely gyermekek és felnőttek vizsgálatára egyaránt
alkalmas, továbbá egy defibrillátor, mely adott esetben akár
életet is menthet.
A betegek kényelmét is szem előtt tartva új, kárpitozott ülőés hátlappal ellátott székek kerültek elhelyezésre a
váróterembe, az adminisztrációs munkát pedig egy új,
vezeték nélküli nyomtatókészülék segíti.
Az eszközöket a veszprémi telephelyű REXTRA Kft
szállította ki 2019. október 17. napján, a számla kiegyenlítése
az önkormányzat részéről határidőben megtörtént.
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A Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására című pályázati
kiírásra az önkormányzat sikeresen
pályázott,
melynek
eredményeként
5.768.782,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Kemeneshőgyész község belterülete viszonylag
nagy kiterjedésű: 95,7 hektár. Ennek nagy része
zöldterület, mely állandó gondozást igényel. A
projekt keretében az önkormányzat egy nagy
teljesítményű AS 940 Sherpa AWD magasgazvágót
vásárolt – hótoló és utánfutó adapterekkel, valamint
3 db Husquarna 545 RX bozótvágót (motoros
fűkaszát).

Az új professzionális gyomirtó és fűnyíró eszközökkel biztosítható a
parlagfű-mentesítés, valamint valamennyi zöldterület gondozása a
község egész területén, hozzájárulva ezzel a rendezett településkép
kialakításához. A megvásárolt traktor a meredek emelkedőkön is
képes dolgozni, amely az árkok melletti területek rendben tartásában
is nagy segítséget jelent. Az új eszközök jelentősen csökkentik az
élőmunka ráfordítás igényt, hatékonyságukkal – a meglévő gépekhez
képest – a kezelő személyzet ugyanannyi idő alatt jóval több munkát
tud elvégezni.
Az eszközöket a pápai telephelyű ANDL Kft szállította ki 2019.
november 19-én. A számla kiegyenlítése az önkormányzat részéről
határidőben megtörtént.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Temető fejlesztése című pályázati kiírásra az
önkormányzat sikeresen pályázott, melynek
eredményeként 4.995.827,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Településünkön is egyre gyakrabban jelentkezik igény a
koporsós temetés helyett a hamvasztásra, és kérnek urnás
temetkezést a hozzátartozók. Az önkormányzat tervei szerint
a pályázaton nyert összegből egy 16 szimpla és 8 dupla fülkét
tartalmazó urnafal kerülne megépítésre, továbbá – a jelenlegi
füves út helyére – a temető bejáratától a ravatalozóig, illetve
tovább az urnafalig térköves járda épülne, mindösszesen 300
m2 területen.

Az urnafal megépítése a temető működtetése szempontjából
is fontos, hiszen a terület befogadóképessége véges.
Az urnafalas temetkezés jóval helytakarékosabb megoldást
jelent a koporsós temetéshez képest, így később válna
szükségessé új parcellák kijelölése.
Az elvégzett kalkulációk szerint az állami támogatás összege
előreláthatólag nem fedezi a kiadásokat, a legkedvezőbb
árajánlat is meghaladja az 5,5 millió forintot. Tekintettel arra,
hogy az önkormányzat jelenleg félmillió forintos önrész
vállalására nem képes, ezért a hiányzó összeget társadalmi
munkával tervezi kompenzálni, melyben számít a lakosság
megértésére és segítségére!

A projekt 2020. március 1. és 2020. szeptember 30.
között valósítható meg.

A kemeneshőgyészi temetőben jelenleg nincs urnafal, így az
urnás temetést választók is sírhelyet kell, hogy vásároljanak.
Az urnafal és járda megépítésével a temetőbe érkezők sokkal
rendezettebb körülmények között róhatják le majd
tiszteletüket elhunyt hozzátartozóik felé.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Polgármesteri hivatal felújítása című pályázati
kiírásra az önkormányzat sikeresen pályázott,
melynek eredményeként 3.063.590,- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült.

A Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. szám alatti hivatali
épület külső nyílászáróinak állapota rossz. A nyílászárók
cseréjétől – a hatékonyabb hőszigetelés miatt – az épület
fenntartási költségeinek csökkenése várható, ami az
alacsonyabb fűtésszámlákban kell, hogy jelentkezzen.
Az új nyílászárók esztétikailag is hozzájárulnak egy szebb
hivatali épület, és ez által egy szebb településkép
kialakításához.
A legkedvezőbb árajánlat Szecsődi Csaba pápai egyéni
vállalkozótól érkezett.

A projekt fizikai megvalósítására várhatóan 2020.
február hónapban kerül sor.
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2019. november 9-én, az Élet Napján elsősorban
szellemiségében csatlakozott a mozgalomhoz
Kemeneshőgyész Község Önkormányzata, amikor
a kastélyparkban, az óvoda, illetve az orvosi
rendelő udvarán fát ültettek.

A 10 millió fa mozgalom célja, hogy belátható időn
belül 10 millió fát ültessenek Magyarországon,
vagyis minden magyar ültessen vagy kapjon egy fát
annak érdekében, hogy egy élhetőbb és zöldebb
környezetet teremtsünk magunknak.
Az országos 10 millió fa mozgalom július 9-én
indult útjára Bojár Iván András művészettörténész
közösségi oldalán. Az ötletgazda tudja, hogy a 10
millió fához rengeteg erőfeszítésre van szükséges,
ezért egy külön Facebook oldalt is létrehozott,
melyet a mai napig több mint 34 ezren követnek.
A falu kastélyparkjában kocsányos tölgyet, az
óvodában juharfát, míg az orvosi rendelő udvarán
berkenyét ültetett a polgármester – Karádi András
és Berka János segítői társaságában.
Kovács Tamás biztos abban, hogy a
kezdeményezésnek lesz még folytatása, mert
megítélése szerint – ha nemcsak önző módon
magunkra gondolunk – a fák haszonszerzés céljából
történő kivágása helyett, illetve mellett ma
elsősorban a fák ültetésére, a zöldterületek
növelésére kell helyezni a hangsúlyt.

Jókai Mór: Ületss fát!

Ültess fát!
Hogyha mást nem,
lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot,
messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája,
ingyen hallgathatod szavát.
Ültess fát!
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Az ENSZ, vagyis az Egyesült Nemzetek Szervezete
1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek
Világnapjává.
Ez a megemlékezés Kemeneshőgyészen is immár
évtizedes hagyománynak számít, noha a
településen jellemzően november elején, vagy
közepén szokták e jeles napot ünnepelni.
Az idén 2019. november 16-án került sor az idősek
tiszteletére szervezett ünnepségre, melyre a 60.
életévüket betöltött helyi lakosok kaptak meghívót. A
rendezvényen a meghívottak közel fele, 68 fő vett
részt.
Kovács Tamás polgármester ünnepi köszöntőjét
megelőzően a híres olasz zeneszerző, Vivaldi Négy
évszak című művéből az Ősz dallamai csendültek fel.
A polgármester elmondta, hogy ezt a muzsikát
nemcsak a szépsége miatt választotta, hanem azért,
mert megítélése szerint az emberi életutat is a négy
évszakhoz lehet hasonlítani, melyek közül a jelenlévők
korát az ősz szimbolizálja a legjobban.
A polgármester beszédében kihangsúlyozta a település
aktív korú lakosságának az idősebb korosztállyal
kapcsolatos feladatát és felelősségét:

„Nekünk
az
a
feladatunk,
hogy
olyan
életkörülményeket biztosítsunk Önök számára, mely
lehetővé teszi az öregkorhoz méltó derűs életet. A
családjuk gondoskodása mellett az önkormányzatnak
és a helyi civil szervezeteknek is mindent meg kell
tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben
megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti,
teljesebbé teheti napjaikat. Szeretném, ha éreznék,
hogy fontos részei az életünknek és nem hagyjuk
magukra Önöket.”

Az ünnepi köszöntőt a polgármester Benedek Elek: Az
öregember és a pokróc című meséjével zárta.
Ebéd után az általános iskolások műsora, valamint a
kemeneshőgyészi Lesz-Vígasz és a rábakecöli férfikar
közös fellépése következett. A nap hátralévő részében
a rendezvény jó hangulatáról a „Rábaköz harmonika
királya”, Rugli Béla gondoskodott.
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Az öregember és a pokróc
Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény
felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy
reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte,
mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta
tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a
fiatalasszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a
háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatalember rá kellett
szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt.
Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az
öregnek a hátára teszik, s úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot
leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon.
Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy
az öreget útnak eressze. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiuk. Azt mondja neki az
apja:
– Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre
dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kinn vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd a
nagyapádnak a hátára, s fogd meg a kezét, s vezesd ki az utcára. Mondd meg neki, hogy
le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza.
Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az
egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt
mondta neki:
– Nagyapám, maga menjen akár le s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert
magának itt helye nincs.
Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé.
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Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van, néznek
szerte, az öreg meg nincs ott. Elészólítják a fiút:
– Mi van nagyapáddal?
– Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták.
– Hogy?
– Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világul, s
többet ne jöjjön haza, mert nincs reá szükségünk.
– Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is reá?
Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja:
– Tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy
megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell, adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy
vegyek pokrócot, evvel a pokróccal maga is menjen el.
S akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyellték magukat, és sírni kezdtek.
Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a kilencedik falu végén utolérte az
öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette a kötőféknél fogva, amíg
hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s
úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy
kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz, jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen
éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

A műsorban szerepeltek: Pető Róbert, Molnár Enikő,
Zetényi Kitti, Neumann Balázs, Döbrönte Boglárka,
Tóth Ramóna, Nagy Tamara, Nigovicz András
kemeneshőgyészi, valamint Fejes Valter és Bognár
Bence mezőlaki tanulók.
Felkészítő tanáraik: Molnár Ilona és Kusztor Edina.

A színpadon felléptek: Nagy Géza, Szabó József, Mező
Csaba, Varga József és Szűcs Árpád a kemeneshőgyészi Lesz-Vígasz férfikar tagjai, valamint a
rábakecöli énekkórusból Odorics József, Csizmazia
Péter, Szabó László, Szabó Imre és Gats István.
Harmonikán játszott Rugli Béla.
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2019. november 20-án közbiztonsági
egyeztető fórumot tartottak a
kemeneshőgyészi
polgármesteri
hivatalban.
A
Pápai
Rendőrkapitányság
által
kezdeményezett tanácskozáson a környező
települések polgármesterei, intézmények
képviselői, illetve a rendőrség delegált
munkatársai vettek részt
.
Szappan Csaba kapitányságvezető (r.
alezredes) a környék közbiztonságát és
bűnügyi helyzetét értékelte az év első tíz
hónapjának adatai és mutatói tükrében.
A
résztvevők
kérdéseiket
feltéve,
véleményüket megfogalmazva szóltak hozzá
az elhangzottakhoz, és vitatták meg a
felmerült
problémákra
adandó
leghatékonyabb megoldásokat.
A rendezvényen bemutatkozott Gyenge
Dániel r. törzsőrmester, aki 2020. február 1jétől
Kemeneshőgyészen,
továbbá
Magyargencsen,
Mihályházán
és
Kemenesszentpéteren látja el a körzeti
megbízotti feladatokat a honvédséghez
távozó Baráth Balázs főtörzsőrmester helyett.

Több évtizedes bizonytalanság szűnt meg azzal, hogy a
polgármester elsőbbséget szabályozó közúti jelzőtáblák
elhelyezéséről intézkedett az „újtelep” két útkereszteződésében.
Az első és a második utcák kereszteződésében a helyi lakosok jellemzően a
Béke utcát tekintették felsőbbrendű útnak, annak ellenére, hogy a KRESZ
szabályai szerint mindkét útkereszteződésben az úgynevezett jobbkéz szabályt
kellett volna alkalmazni. A „csúcsára állított háromszögek” egyértelművé
tették az alá-fölérendeltségi viszonyokat, csökkentve ezáltal – az eddig csak a
szerencsének köszönhetően megúszott – balesetek kockázatát.
Kovács Tamás elmondta, hogy a Magyar Közút Zrt. Pápai
Üzemmérnökségének vezetőjével, Sindler Péter úrral megállapodtak abban,
hogy 2020. tavaszától – a település közlekedésbiztonságának javítása
érdekében – további új jelzőtáblák kihelyezésére, illetve a régi, kopott táblák
cseréjére kerül sor.
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Kemeneshőgyész
Község
Könyvtára sikeresen vett
részt az idei Wekerle Sándor
könyvtári pályázaton.
Karádi-Nagy Adrienn könyvtáros elmondta, hogy az
intézmény
könyvállománya
elsősorban a magyar nyelv új
és
korszerű
szótáraival
gyarapodott, de a munkafüzetekben
található
feladatsorok megoldásával a
tanulók
mellett
az
iskolapadokat már elhagyó
felnőttek is próbára tehetik
helyesírási tudásukat.

A könyvtár idei évi utolsó programja a karácsonyi
kézműves foglalkozás volt.
A program az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
ajánlásával, a pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár
szervezésével,
valamint
a
kemeneshőgyészi Községi Könyvtár közreműködésével került megrendezésre.
A program lebonyolítását Németh Mónika
alpolgármester, Gyarmatiné Pénzes Kitti, Hary
Tímea Berka Mónika és Karádi-Nagy Adrienn
segítették.
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A korábbi években kialakult
szokásnak megfelelően az idén is
megérkezett falunkba a Mikulás.
December 6-án este – segítő
krampuszaival együtt – több mint 40
családot látogatott meg, és 92
tizennégy éven aluli gyermek részére
osztott szét ajándékcsomagot, akik
verssel és énekkel köszönték meg a
finomságokat.
A gyermekek mellett az idősekről sem
feledkezett meg az önkormányzat. Az
idei évben 138 db karácsonyi
csomagot adtak át az 1960. előtt
született személyek részére.

Zelk Zoltán: Mikulás bácsi csizmája
A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg,
jóságos bácsi haladt lefelé. Az út szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte:
– Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot!
Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait
és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe.
Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt,
észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán, az
utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt
cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember
lett barátjából, s íme, most itt fekszik a hideg, decemberi éjszakában.
Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros
köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény
ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.
S míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét
gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak,
és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát.
– Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok.
S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő a cipőből, hogy az asztalt is
telerakhatta volna vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak:
– Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor zsebébe
nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor és a
mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az
egész élete, mint egy álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában. Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek a jó
öreget, miért jött vissza mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.

16

2019. decemberben ünnepelte 90.
születésnapját Tompa Józsefné, leánykori
nevén Szabó Karolin, akit Kovács Tamás
polgármester
és
Németh
Mónika
alpolgármester hozzátartozói körében
köszöntött a jeles alkalomból.
A polgármester elsőként Orbán Viktor
miniszterelnök jókívánságát tolmácsolta, és átadta
azt az Emléklapot, mellyel a kormány az idősek
iránti tiszteletét és háláját kívánja kifejezni. Ezt
követően az önkormányzat nevében egy csokor
virággal és ajándékkosárral kívántak további jó
egészséget, és sok boldogságot Lina néninek. Az
ünnepelt meghatottságtól könnyes szemekkel
köszönte meg az üdvözlő szavakat.

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell
nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács
kezdeményezésére,
a
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés
kifejezéseképpen a következőket rendeli:
A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, illetve a rendeletben
meghatározott más személyeket.
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.
A jubileumi juttatás összege a 90. életév betöltésekor 90 000 forint, a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
stb., vagyis ahány megélt esztendő, annyiszor ezer forint.
A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha
igen, akkor rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében
hozzájárul-e, hogy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, valamint a helyi önkormányzat
jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal
folyósítja.
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Szép hagyomány, hogy minden évben együtt is
megünneplik a karácsonyt a község lakosai.
Az idén immár a tizennegyedik karácsonyi ünnepségre
került sor a Radó-kastély nagytermében, de a
karácsonyra való készülődés már Advent első
vasárnapját megelőzően elkezdődött, amikor a hivatal
dolgozói adventi koszorút készítettek, betlehemet
építettek és felállították a falu karácsonyfáját.
A december 18-án megtartott ünnepségen az önkormányzat
nevében Kovács Tamás polgármester köszöntötte a
megjelent vendégeket.
Beszédében a hit, a remény, az öröm, de különösen a
szeretet fontosságát emelte ki: „A karácsony szépségét nem
az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy
olyan ajándékkal, amit mindenki adhat, és amiből
mindenki részesülhet, ez pedig a szeretet.”

A polgármester arról is beszélt, hogy az ünnepet, és az
azt megelőző időszakot ne a túlzásba vitt, mértéktelen
vásárlás, hanem a meghitt várakozás, az emlékezés, az
együttlét élménye és a boldogság érzése különböztesse
meg a többi napoktól:
„Örüljünk egymásnak, mosolyogjunk egymásra addig,
amíg együtt lehetünk. Gyújtsunk gyertyát és
emlékezzünk azokra is, akik sajnos már nincsenek
velünk.”

A köszöntőt követően Ady Endre: Karácsonyi rege
című verse hangzott el, majd a szép estet a
kemeneshőgyészi óvodások műsora és a Lesz-Vígasz
férfikar karácsonyi dalokból összeállított előadása tette
igazán meghitté és hangulatossá.
Az ünnepség végén az önkormányzat dolgozói
szendviccsel, aprósüteménnyel, üdítővel és forralt
borral kínálták a megjelent vendégeket, és kívántak
Áldott, Boldog, Örömteli Karácsonyt mindenkinek.
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Kemeneshőgyész község polgárainak száma 2019. január 1-jén 484 fő volt, ami a településünkre bejelentkezett
állandó lakosok számát jelenti. Az életvitelszerűen itt élők száma ettől eltér, hiszen a szám tartalmazza azokat
is, akik – tartós időre, vagy véglegesen – elköltöztek, de nem jelentkeztek ki, viszont nem szerepelnek benne
azok, akiknek az állandó lakhelyük másutt van, viszont Kemeneshőgyész a tartózkodási helyük.
2019-ben hat pici gyermek született, három házasságkötés volt, és kilencen búcsúztak tőlünk örökre.

május
Gyarmati Marcell (Pénzes Kitti és Gyarmati Gábor)
Erhoffer Szanna Fatima (Lakner Hajnalka és Erhoffer
Ferenc)
július
Cseh Debóra (Horváth Klaudia és Cseh Tamás)
augusztus
Gyurom Noémi (Fürj Veronika és Gyurom Szabolcs)
október
Bálint Zsolt (Könyves Bernadett és Bálint Zsolt)
december
Varga Péter (Kósa Zsuzsanna és Varga Péter)

Április 27.
Kovács Boglárka és Talabér Róbert
Október 26.
Horváth Klaudia Kitti és Cseh Tamás
November 17.
Becsei Mirabella és Kovács Krisztián

január
Erdély Sándorné sz. Orbán Erzsébet (93)
Döbrönte Ferencné sz. Molnár Ilona Mária (83)
február
Szakács Lajos (90)
június
Verasztó Imréné sz. Németh Teréz (86)
július
Verő Józsefné sz. Fesler Mária (74)
október
Kovács Gábor (59)
november
Verasztó Józsefné sz. Molnár Etel (88)
december
Szabó Zoltánné sz. Holbok Emília (64)
Dobos Pál (51)
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