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Kemenes-

HőgyésziHírHozó
Kedves Olvasók!
Amikor ezeket sorokat olvassák már jócskán elmúlt az Újév ünneplésének ideje, azonban én még
adós vagyok a köszöntéssel.
Egy újévi beszéd, vagy írás általában arról szól, hogy milyen volt az előző év, illetve hogy az előttünk
álló esztendő mit tartogat a számunkra.
Az elmúlt évvel kapcsolatban vegyesek az érzéseim: voltak színvonalas rendezvényeink, nyertünk
kisebb pályázatokat, ugyanakkor azt gondolom, hogy nem használtuk ki minden adottságunkat, nem
éltünk kellően a kínálkozó lehetőségekkel. Az idei évben elsősorban ezen kívánunk javítani.
Nem dúskálunk az anyagi javakban, ezért a legkisebb alkalmakat is meg kell ragadnunk ahhoz, hogy
mindennapjainkat jobbá és vidámabbá, településünket szebbé és gazdagabbá tegyük. Ehhez nem elég
a polgármester, nem elég a képviselő-testület, ehhez az Önök megértése, segítőkészsége és aktivitása
is szükséges. Közösen sikerülni fog!
Ezúton kívánok minden kemeneshőgyészi lakosnak, innen elszármazottnak, és mindenkinek – akik e
sorokat olvassák – eredményekben és egészségben gazdag, boldog 2020-as esztendőt!

Kovács Tamás Imre
polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület
évente legalább hat ülést köteles tartani. Kemeneshőgyész Község
Önkormányzatának döntéshozó szerve január hónapban kétszer is
ülésezett, így a tanácskozások száma várhatóan 2020. évben is jelentősen
meghaladja a kötelezően előírt mértéket.

Kovács Tamás polgármester 2019. szeptember 19-én –
jelöltként megtartott programismertetőjében – a
következőket mondta: „A határon átnyúló
kapcsolatok kialakítása érdekében elképzeléseim
között szerepel több testvér-települési együttműködési
megállapodás létrehozása, különösen erdélyi,
felvidéki, délvidéki, illetve kárpátaljai falvakkal.” Az
önkormányzati választások óta három hónap telt el, és
az elképzelések fele – ezen a téren – valóra válhatott.

A
képviselő-testület
eltökélt
szándéka
Kemeneshőgyész és a Kárpát-medence magyar lakta
települései közötti kapcsolatok ápolása, a magyar
történelemhez kötődő eseményekről való közös
megemlékezés, illetve a nemzeti identitásunkat erősítő
hagyományőrző és kulturális programok szervezése. A
rendezvények anyagi forrásának biztosítása érdekében
a testület döntött a „Testvér-települési programok és
együttműködések támogatása” című pályázat
benyújtásáról is.

A 2020. január 7-én megtartott testületi ülésen a
képviselők jóváhagyták azt az előterjesztést, melynek
értelmében Kemeneshőgyész Község Önkormányzata
– az érintett települések vezetőivel történt előzetes
egyeztetés alapján – testvértelepülési, illetve
partnerségi együttműködési megállapodást köt a
székelyföldi Csíkcsicsó, valamint a csallóközi Nyárasd
településekkel.

A 2020. január 21-én megtartott testületei ülésen a
képviselők megtárgyalták, majd elfogadták a civil
szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati
rendeletet, a 2020. évi közbeszerzési tervet,
ugyanakkor az idei évi rendezvényterv összeállítása –
számos bizonytalansági tényező miatt – egyelőre
lekerült a napirendről.
Kemeneshőgyész
község
Önkormányzatának
szándékában áll, hogy anyagilag is támogassa azon
civil szervezetek tevékenységét, melyek jelentős részt
vállalnak a település szociális, kulturális, egészségügyi,
sport,
tűzvédelmi,
közbiztonsági
feladatainak
megvalósításában.

Ezek a szerveződések elsősorban arra hivatottak, hogy
mindig a helyi érdekeket képviseljék, a falu kulturális
életét színesítsék, és pozitívan formálják a közösségi
tudatot.
A település 2020. évi költségvetéséről még nem
született döntés, de a számok előzetesen azt mutatják,
hogy a szabályozás ebben az évben mindössze elvi
jelentőséggel bír, és az egyesületek, alapítványok
továbbra is az államtól – pályázatok útján –
számíthatnak anyagi segítségre.

A Magyar Falu Program keretében a kormány
hamarosan elindítja a falusi civil alapot a kevesebb, mint
5000 lakosú településeken működő, ott székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező civil szervezeteknek. Ez a keret
5 milliárd forint lesz, és pályázati úton kaphatják meg a
civil szervezetek. Az egyesületek és alapítványok döntő
szerepet játszanak abban, hogy egy helyi közösség
élettel teli legyen. A helyi önkormányzatok, a képviselőtestületek és a polgármesterek mellett a civil
szervezetek – például az önkéntes tűzoltó-egyesületek,
a sportegyesületek, a nyugdíjasklubok, a polgárőrségek,
a lokálpatrióta szervezetek, stb. – a helyi közösségek
motorjai. Ezek a szervezetek két tevékenységi körre
pályázhatnak majd, rendezvények és programok
megvalósítására, illetve eszközbeszerzésre, vagy
esetleg ingatlanfejlesztésre, ingatlanvásárlásra is.

A 2020. január 21-i ülésen – a döntések meghozatala
mellett – több, különböző témakört érintő
tájékoztató is elhangzott.
Kovács
Tamás
polgármester
ismertette
a
képviselőtestület tagjait a Települési Polgári Védelmi
Szervezet aktuális feladatairól, a Veszprém Megyei
Önkormányzat új Településrendezési Tervének
hatálybalépéséről, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel
folytatott egyeztetés eredményéről, az egyházi
fenntartású
óvoda
működtetési
költségeinek
elszámolásáról, az ebek kötelező összeírásáról,
valamint a FIX-PONT önkormányzati feladatellátó
társulást érintő személyi változásokról. A vegyes ügyek
végén a polgármester összefoglalta a 2020. előtt
benyújtott pályázatok eredményeit, illetve tájékoztatást
adott az elbírálás alatt álló ügyekről. Ez utóbbival
kapcsolatban az El nem herdált örökségünk című
írásban olvashatnak.

A Kemeneshőgyész, Kossuth u. 52. szám alatti
ingatlanon áll egy lakóépület, melynek állapota
rendkívül romos és balesetveszélyes. Az ingatlan a
Magyar Állam tulajdona.
Figyelemmel arra is, hogy a lakóépület a település
központjában – közvetlenül a Római Katolikus
Templom szomszédságában – helyezkedik el, ezért
Kovács Tamás polgármester levélben fordult a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelőhöz a balesetveszély elhárítása,
illetve a településképi állapot javítása érdekében.
A vagyonkezelő gyorsan reagált a kérésre:
válaszlevelük alapján az észrevételt jogos, és – a
szükséges eljárás lefolytatását követően – intézkednek
az épület elbontásáról. Erre előreláthatólag idén
tavasszal kerülhet sor.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata még 2018.
januárban nyújtott be LEADER-pályázatot a Radókastély részleges belső felújítási munkálataira.
Több mint két év telt el azóta, de döntés nem
született az ügyben.

Az elmúlt választási ciklusban az önkormányzat – a
saját anyagi erejéhez képest – sokat költött az épületre,
ami az állag további romlásának megakadályozása,
valamint egy kulturált közösségi tér kialakítása miatt
feltétlenül indokolt volt.

Az impozáns kastély – mely a település emblematikus
épületévé vált – stílusjegyei alapján az 1900-as évek
elején épülhetett. Az államosítást követően iskola
működött benne, majd annak megszűnése után az
önkormányzat tulajdonaként közösségi funkciókat tölt
be.

A tetőszerkezet teljes felújítása 15 millió forintba, a
több mint 100 m2 alapterületű nagyterem rendbetétele
3 millió forintba került a településnek. A
kastélyépületben helyet kapott egy helytörténeti
kiállítás, a régi pinceklub pedig jelenleg
irodahelyiségként funkcionál. Ennek felújítására a
bérlő által fizetett bérleti díjból került sor.

Akik hajdan helyből, illetve a szomszédos
Magyargencsről felső tagozatosként a kastélyiskolába
jártak, ma is itt tartják találkozóikat, felidézve a régi
szellemiséget, az itt tanító kiváló pedagógusok alakját.
Akkor talán nem is figyeltek fel a történelmi levegőjű
környezetre, ma azonban valamiféle sejtelmes
vonzerővel kötődnek hozzá.
Az épület ma is méltóságteljesen áll, az elrendezését
tekintve pedig tökéletesen megfelel a különböző
elvárásoknak.
A korábbi években az önkormányzat az épület eladását
fontolgatta, de szerencsére – elfogadható árajánlat
hiányában – az elképzelés meghiúsult, és a kastély a
falu tulajdonában maradt.

A LEADER Vidékfejlesztési Program keretében 10
millió forintra pályázott az önkormányzat. Nagy
szükség volna erre a pénzre, mert az elöregedett
elektromos hálózat cseréjére és a vizesblokkok
korszerűsítésére már nem áll rendelkezésre saját forrás.

Bemutatkozik

Csíkcsicsó község
2020. január 8-án Kovács Tamás polgármester testvértelepülési megállapodást írt
alá Péter Lukács úrral, a Hargita megyei Csíkcsicsó község polgármesterével.
A települések vezetői bíznak abban, hogy a két falu közötti együttműködés sikeres
lesz, és – a közös programok nyújtotta élmények mellett – a magyarság
országhatárok feletti összetartozását fogja tovább erősíteni.
A polgármesterek szeretnék, ha a falvak közötti 900 kilométeres távolság ellenére
a megállapodás elősegítené a testvér-települési családok közötti kapcsolatok
kialakítását is.
Csíkcsicsó a megyeszékhelytől – Csíkszeredától – 5
kilométerre, északra a Szépvíz pataknak az Oltba
torkollásánál fekszik.
1850-ben 1705 lakója van, ebből 1551 magyar, 64
cigány, 63 román, 15 német és 12 örmény anyanyelvű.
A XIX. század folyamán nőtt a lakosság száma. 1910ben 2225 fő, 1935-ban 2355 fő lakosa volt a
településnek.
A növekedést elsősorban a faipar
fellendülése idézte elő.
A jelenlegi lakosságszám több mint 2500 fő, a magyar
lakosok aránya meghaladja a 98 százalékot.

Csíkcsicsót a felcsíki emberek káposztás faluként
tartják számon. Ezt a tulajdonságát a falunak Orbán
Balázs is említi. Az Olt és a falu között elterülő rétet
nevezik káposztás kertnek.
A település gazdasági életéhez szorosan hozzátartozik
egy évtizedek óta fennmaradt népszokás, az október 16i Gál-napi káposztavágás, vagy káposzta szüret. Gál
napján szokás volt mulatságokat rendezni a falu egyik
fő utcáján, ahol a káposztát szállító szekerek vonultak,
különböző árusok kínálgatták portékájukat és közben
szóltak a jobbnál jobb nóták.

A falu központjából a Hargita fele vezető úton alig
másfél órai járásra találhatóak Csicsó várának romjai.
A hagyomány szerint a csíksomlyói ferencesek
kolostoruk megépítése előtt laktak itt. Ez a vár a
Vármező nevű helyen, az Egres- és a Várpatak közti
magas sziklagerincre épült, a Központi-Hargita keleti
peremén.
A település temploma a falu központjában található,
közel az iskolához. A templomot Páduai Szent Antal
tiszteletére szentelték fel, végleges, mai formáját 1839ben kapta. Az épületet műemlékként tartják számon,
akárcsak a mellé épített plébániát.
Csicsó nemcsak történelmi emlékekben gazdag, de
bővelkedik természeti kincsekben is. Így a csicsói
Hargita hegy altalajában megtalálható a porcelán
gyártás nélkülözhetetlen alapanyaga, a kaolin. Ezen
kívül nagyon gazdag bővizű borvízforrásokban is.
Jelentős a messzi földön gyógyító hatásáról ismert
mofetta, amely reumatikus és érrendszeri valamint az
ízületi és asztmás betegségek gyógyítására alkalmas. A
csicsói Hargita télen a téli sportok paradicsoma.
Belföldről és külföldről egyaránt nagyon sok turista
keresi fel.
Az 1952-től közigazgatásilag Madéfalvához tartozó
falu 2004-től önálló község. 2006. október 14-én a falu
népe, valamint számos vendég jelenlétében avatták fel
a Hősök Emlékművét. A település talán egyik
érdekességének számít, hogy itt játszódik Tamási Áron:
Ábel a rengetegben c. regényének egy rövid részlete, a
történet szerint itt született a főhős, Szakállas Ábel.

Megtalálták a csicsói vár mondáját
A csíkcsicsói önkormányzat és a helyi Kájoni
János
Általános
Iskola
a
Székelyföldi
Legendárium
készítőinek
támogatásával
nemrégiben mondakereső versenyt hirdetett a
helybéli gyerekeknek, mivel hiányzott a
Székelyföldi Legendáriumból a csicsói vár
mondája.
A felhívásra összesen 18 gyerek válaszolt, ők
nagyszülőktől,
ismerősöktől,
szüleiktől
érdeklődtek, néhányan a világhálón és könyvekben
is kutakodtak a vár története után. A beérkezett
mondák közül végül a Balla Blanka VI. B
osztályos tanuló által beküldött mondát fogja a
Székelyföldi Legendárium csapata használni a
tervezett Legendák, székely várak című könyvben
– tudtuk meg Fazakas Szabolcstól, a Székelyföldi
Legendárium ötletgazdájától. „Néhány gyerek
Szabó Kálmán bácsit meséltette, illetve a szülők és
nagyszülők is meséltek.
Több történet három testvérre utal, akik közül az
egyiket Csicsónak hívták, ő volt a vár ura. Csicsó
apja tündér is volt, és két bátyjával a Hargitán
éltek. Csicsó végül elvette feleségül az ember
lányát és ekkor építették a csíkcsicsói várat. Még
olyan változat is érkezett, miszerint nyári
éjszakákon tündérek ülnek a várfalon és lábukat az
Oltban mossák, és Csicsónak óriások meg
tündérek segítettek várat építeni” – magyarázta.
Fazakas Szabolcs elmondta, a tervek között
szerepel, hogy a mondavadászat után a csicsói
gyerekek színpadon is előadják a vár
keletkezésének
történetét.
A
beérkezett
mondaváltozatokat
beszkennelik
és
egy
adathordozóra teszik, melyet majd egy
időkapszulában tavasszal elásnak a vár mellett, a
régészeti területen kívül. Oda kerül majd egy
információs tábla is Gyöngyössy Jánosnak a várról
készült rajzával együtt.
Forrás: www.szekelyhon.ro

Bemutatkozik

Nyárasd község
2020. január 13-án Kovács Tamás polgármester partner-települési
megállapodást írt alá Bc. Bacsó László úrral, a felvidéki Nyárasd
község polgármesterével.
A települések vezetői bíznak abban, hogy a két falu közötti
együttműködés gyümölcsöző lesz a társadalmi, gazdasági, kulturális,
vallási és hagyományőrző területeken, valamint a sport, ifjúsági,
turisztika és környezetvédelem terén is.

Nyárasd község több mint 3 ezer lakosú település
Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a
Dunaszerdahelyi járásban.
A mai település 1940-ben Alsónyárasd és Felsőnyárasd
egyesítéséből jött létre.

1849 januárjában és júniusában a falu határában
lezajlott két csatának, valamint a nagy történelmi
pillanatoknak faluszerte emlékművek állítanak
emléket, melyek megragadják a helyiek, és az
idelátogatók figyelmét egyaránt.

A látogató bárhonnan is érkezik Nyárasdra, a községet
minden oldalról víz veszi körül. A több, mint 900 éves
falu számos látnivalóval, gazdag kulturális élettel és
különböző sportolási lehetőségekkel vár mindenkit.
A településtől mintegy 3 km-re keletre található a
Tőkési-ág, ill. a Kis-Duna összefolyása. Mindez,
valamint a Csallóközre jellemző árnyas fűzfák és
nyárfák lélekemelő, egészségügyi sétákra csábítják az
embert.

Néhány ok, amiért Nyárasdra érdemes látogatni: festői
táj, számos látnivaló, történelmi kitekintő, különböző
sportolási lehetőségek, európai szintű játszóterek,
kerékpárutak, identitáserősítő, hagyományőrző és
kulturális rendezvények, a termálvíz gyógyító hatása,
vendéglők, cukrászdák és barátságos emberek.

A falu története

Az első nyárasdi csata

Nyárasd falu egykor nem a mai helyén, hanem a KisDuna mellett feküdt. A sorozatos árvizek és a török
betörések miatt költözött mai helyére. Már a 12.
században lakott volt, első írásos említése 1113-ból
származik. Lakói 1193-ban kaptak engedélyt kápolna
építésére. Felsőnyárasd a 13. században jött létre, azon
a területen, amelyet IV. Béla király a pozsonyi
káptalannak adott.

A falu mellett zajlott 1849. január 13-án. A komáromi
vár legénységének ez volt az első csatája az osztrákokkal,
akik
a Csallóköz nagy
részét
uralták
(1848
decemberében Neustadter tábornok itt helyezte el egyik
dandárját).
A
magyar
sereg Querlonde
Ferdinánd parancsnoksága alatt 3 zászlóalj gyalogosból,
egy század Hunyadi-huszárból és két tüzérütegből állt.
Querlonde egyórai ágyúzás után gyalogos és
huszárrohammal támadt az osztrákokra. A csatát az
ellenség parancsnokának, báró Geramb alezredesnek
ágyúgolyó általi halála döntötte el, miután az osztrák
csapatok
menekülni
kezdtek
és
meg
sem
álltak Pozsonyig.

Írott forrásban 1451-ben említik először. 1553-ban 7
adózó portája volt. 1720-ban malom és 29 adózó
háztartás volt a településen. 1828-ban 138 háza és 989
lakosa
volt.
Lakói
vadászattal,
halászattal,
mezőgazdasággal foglalkoztak.
Alsónyárasd 1434-ben a Fraknói család birtoka. 1553ban a garamszentgyörgyi és éberhárdi uradalom
része. 1647-ben a Pálffy család birtoka lett, a családnak
nemesi kúriája is állt itt. A 17. század második felében
sörfőzdéje volt és állatvásárairól volt híres. 1720-ban
23 adózó háztartása volt. A század közepén az önálló
alsónyárasdi uradalom központja lett. Itt volt az ország
egyik legnagyobb vizafogó helye, ahonnan a sóval
tartósított halat messze földre szállították. 1796-tól
pallosjoggal és vásártartási joggal is rendelkező
mezőváros volt. Római katolikus temploma 1755-ben
épült. 1828-ban 99 házában 716 lakos élt.
1849-ben két csatát is vívott itt a honvédsereg a
császáriakkal, erre emlékmű emlékeztet.
Külön sírkő emlékeztet Geramb osztrák alezredesre,
aki itt esett el a komáromi honvédekkel vívott első
csatában, 1849. január 13-án.
Fényes Elek szerint "Nyárasd (Alsó), magyar m. v.,
Poson vgyében, a Posonból Komáromba vivő
országutban, Bőőstől 7 1/2 ut. p. Komáromtól pedig 5
mfdnyire. Számlál 1020 kath., 9 evang. 5 zsidó lak.
Kath. paroch. templom. Nagy vendégfogadó; több
urasági tiszti lakás és gazdasági épület. Tágas határja
igen termékeny; rétje, legelője bőven; erdeje kevés.
Lakosai sok szarvasmarhát, lovat, az uraság pedig sok
juhot tartanak. Országos vásárjai szarvasmarhákra
nézve ismeretesek. F. u. gr. Pálffy Ferencz." "Nyárasd
(Felső), magyar falu, Poson vmegyében, Alsó-Nyárasd
mellett, a pesti országutban. Számlál 133 kath. lak.
Határa hasonló az Alsó-Nyárasdéhoz. F. u. a posoni
káptalan."

A NYÁRASDI TERMÁLFÜDŐ
A természetvédelmi terület közvetlen közelében 1983-ban megkezdte működését a hévízforrásból táplált termálfürdő. Az ide
látogató vendégek, a kisgyermekektől a felnőttekig minden korosztály, megtalálják a saját ízlésüknek megfelelő fürdési,
pihenési és szórakozási lehetőséget.
Az ásványi anyag tartalmú termálvíz a mozgásszervi megbetegedéseket kedvezően befolyásolja. Négy medence, mégpedig
két gyermekmedence, egy úszó- és egy ülőmedence, áll a fürdeni kívánók rendelkezésére. A gyermekjátszótér, a fitnesz, a
szauna és a vízsugár kezelés is a látogatók rendelkezésére áll. Elszállásolási és étkezési lehetőség a fürdő területén és a
környéken található. A strand mellett autókemping is van kitűnő sátorozási helyekkel.

Köszönet az adományokért
Kemeneshőgyész Község Önkormányzata és a Szent
Ágoston Caritas Alapítvány 2019. decemberében
közös gyűjtést szervezett a gyimesi csángó magyar
gyermekek megsegítésére.
Az adománygyűjtés gondolata akkor fogalmazódott
meg bennünk, amikor a Gyimesekben jártunk és
Málnási Demeter plébános úrral, Gyimesközéplok és
Kostelek lelkipásztorával beszélgettünk az ottani
gyermekek sanyarú sorsáról.
A kemeneshőgyészi lakosok – de még néhány
településről elszármazott polgár is – példaértékű
emberségről és összefogásról tettek tanúbizonyságot.
Advent időszakában egy kisbusznyi tartós élelmiszer
(konzerv, száraztészta, stb.) gyűlt össze a polgármesteri
hivatalban, amit a képviselő-testület két tagja, Molnár
Szabolcs és Nagy Géza képviselők január 5-én vittek ki
Erdélybe, és adták át a rászorulóknak.

Köszönet mindenkinek, aki megértésével,
együttérzésével és nagylelkűségével hozzájárult a
szegény sorsú gyermekek körülményeinek
javításában, és ha csak egy rövid időre is, de
örömet szereztek távoli honfitársainknak.

Egy havas téli éjszakán – 1764. január 7-én, a
vízkereszt utáni hajnalon – a bécsi udvar 200
madéfalvi székelyt (köztük ártatlan gyermekeket és
asszonyokat) mészárolt le.
Ünnepi szentmisével nyitották meg a madéfalvi
veszedelem 256. évfordulója alkalmából tartott
megemlékezést 2020. január 7-én a Szent Anna
tiszteletére felszentelt kápolnában. Ezt követően a
Siculicidium-emlékműnél folytatódott az ünnepség,
ahol elsőként Csibi József, Madéfalva polgármestere
köszöntötte a jelenlévőket.
A községvezető után Borboly Csaba Hargita megyei
tanácselnök, Pánczél Károly magyar országgyűlési
képviselő, végül Tánczos Barna szenátor mondott
beszédet.
Az ünnepi rendezvényen Kemeneshőgyész Községről
Molnár Szabolcs és Nagy Géza testületi tagok vettek
részt. A megemlékezés közös imával és a magyar
Himnusz eléneklésével zárult.

Adjon Isten egészséget…
„Adjon Isten egészséget, kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét, hitet adjon, jószerencsét!”
Garai László pszichológus Újévi köszöntő-jében
számos jókívánságot fogalmaz meg. Szépen csengő
szavak, ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a
Jóisten gondoskodása és segítsége mellett szükség van
arra, hogy mi magunk is tegyünk az egészségünk
érdekében.

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 2020.
január 24. napjára mammográfiás szűrővizsgálatra
invitálta Kemeneshőgyész Község 45. és 65. év közötti
hölgylakosait.

A helyes táplálkozás és az aktív, rendszeres testmozgás
elengedhetetlen feltételei egészségünk hosszú távú
megőrzésének, de időközönként szükséges – és a kor
előrehaladtával egyre fontosabb – a különböző
szűrővizsgálatokon való részvétel is.
A prevenció, a megelőzés alig száz éves múltra tekint
vissza, fontosságának felismerése azonban mára
jelentős szemléletváltozást hozott. A kemeneshőgyészi
emberek számára is elsődleges érték az egészség, és a
számok azt mutatják, hogy a helyi lakosok életében is
egyre fontosabbá vált a megelőzés, és egyre
elfogadottabbak a javasolt szűrővizsgálatok.

Az emlőszűrésen a meghívottaknak több mint a fele
részt vett. A Kemeneshőgyészről Veszprémbe
történő csoportos utazást az önkormányzat
autóbusszal, térítésmentesen biztosította.

A nők körében vezető daganatos megbetegedés az emlőrák. A megelőzésében fontos szerepet játszanak a szűrővizsgálatok,
melynek első és elengedhetetlen lépése az önvizsgálat. A további vizsgálómódszerek közé tartozik az emlőultrahang és a
mammográfia is.
A mammográfia az emlők lágyrészének röntgenvizsgálata, ami – kiegészítve az emlők fizikális vizsgálatával – képes kimutatni
akár 5 mm átmérőjű korai rákot is.
Magyarországon és az Európai Unióban – a szakmai világszervezetek ajánlásai alapján – a mammográfia 45-65 év között, két
évenként indokolt. Hazánkban 2001. őszén indult el az a rákszűrő program, melynek keretében az érintett korosztályhoz tartozó
nők névre szóló értesítést kapnak a rákszűrés esedékességéről.

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet az elmúlt
években – minden év őszén – kihelyezett lakossági
szűrést szokott tartani a településen. Ez a vizsgálat
2019. évben technikai okok miatt elmaradt.
A hiányosság pótlására 2020. január 27-én került sor. A
hatályos jogszabályok alapján a szűrés 40 év felett
ingyenes volt, 40 év alatt – valamint munkaalkalmassághoz – pedig 1.700,- Ft térítés ellenében
lehetett igénybe venni.
Az önkormányzat megköszöni annak a közel 80 főnek,
akik – a saját és mások egészségnek megőrzése
érdekében – részt vettek a helyben biztosított
szűrővizsgálaton.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata
véradást szervez a településen, melynek
megvalósításához legalább 30 fő részvétele
szükséges.

Ezt a felhívást közel egy hónapja tettük közzé, de eddig
– sajnálatos módon – mindössze 16 fő jelentkezett a
kezdeményezésre.

Gondoljon a rászorulókra, gondoljon arra,
hogy Önnek, vagy családtagjának is
bármikor szüksége lehet a segítségre.
A vér semmi mással nem pótolható!
Magyarországon évente 400 ezer vérre,
vérkészítményre szoruló beteg van, a
folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátást
pedig kizárólag az önkéntes véradók
biztosítják.

Látom, hogy csak úgy repkednek a lájkok a közösségi
médiákban a nemes ügyekre, a jó kezdeményezésekre,
azonban amikor lehetőségünk volna érdemben is tenni
másokért, akkor csendesen a háttérbe bújunk. Oldja
meg helyettünk más a problémát.

Várjuk a lakosok jelentkezését!
Kérjük, hogy részvételi szándékát az
önkormányzatnál személyesen, vagy a 346578-as telefonszámon szíveskedjen jelezni.
Megfelelő számú jelentkező esetén a
véradás időpontjáról később tudunk
tájékoztatást adni.

Meggyőződésem, hogy nem a megértés, az együttérzés,
vagy a jó szándék hiányzik a helyi lakosokból,
mindössze a bátorság.

Kérem, hogy változtassák meg a gondolkodásukat,
tegyék félre a félelmüket, és legyenek bátrabbak,
aktívabbak. Adott helyzetben Önök is ezt várnák
másoktól.
Várjuk jelentkezésüket!
Köszönettel:
Kovács Tamás
polgármester

Amikor távolabbra utazom – és az időm is megengedi
– az autópályák, főutak helyett gyakran választom a
kisebb mellékutakat azért, hogy Magyarország minél
több települését megismerhessem. Számos településről
megmarad bennem egy kép, különösen azokról a
községekről, amelyek valamilyen pozitív benyomást
tettek rám.
Így lehetnek ezzel azok is, akik Kemeneshőgyészen
keresztül utaznak át. Vajon bennük milyen élmény
marad?
Szerintem vegyes érzelmekkel hagyják el a falut,
hiszen a települést körülvevő mezőgazdasági területek
szépen megműveltek, a lakóingatlanok többségének
környezete gondozott, és vannak nevezetességeink,
mint a Római Katolikus templom, az Evangélikus
templom, vagy a Radó-kastély.
Ugyanakkor maradhat bennük egy olyan kép is, ami –
ha szépen akarok fogalmazni – felejthető. A romos
ingatlanok, melyek közül néhány már életveszélyesnek
mondható, vagy az elhanyagolt közterületi részek, ahol
a fű nyírásáról, illetve a gaz irtásáról a mellette fekvő
ingatlan tulajdonosának kellene gondoskodni. Ilyenek
másutt is vannak, viszont messze a környéken nincs
annyi autóroncs, mint Kemeneshőgyészen. Évek, de
talán évtizedek óta rémisztő a helyzet az óvodával
szemben, a fodrászüzlet előtt, a katolikus templom
oldalában, de a Béke utca és a Petőfi utca sarkán is.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is próbáltam
jobb belátásra bírni a kialakult állapot felelősét, a
helyben mindenki által jól ismert személyt. Sajnos
eredménytelenül. Úgy tűnik, neki a mások kérése,
véleménye és kritikája abszolút nem számít. De miért is
számítana?
Az önkormányzaton – és természetesen a helyi
lakosokon kívül – azt tapasztalom, hogy egyik
hatóságot sem izgatja igazán a kérdés.
Legalább is addig nem, amíg a visszataszító látványon
kívül nagyobb baj nem lesz. De meg kell azt várni?
Kovács Tamás
polgármester

