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vízhozam. A kútból kiszedett téglákból a kifolyó fölé Egyszer volt…,
jobb, és baloldalt befalaztak néhányat. Jobb oldalon 

NEVEZETES HATÁRRÉSZEINK fentről lefelé A C (Apponyi comes), Tamási, (a felújításra 
Tamásiból hozta az egyik tulajdonos), G J (Gottlieb Az újraépített kőkút /Steinbrunn/
József). Baloldalon fentről lefelé MF (Misór Ferenc), 

A Forrásvölgyben levő másfél hektáros, kb. HŐGYÉSZ, 1854. (Ez egy szintén máshonnan származó 
tizenötezer négyzetméter felületű horgásztavat szinte dátumos tégla). A hőgyészi téglák közül a legrégebbi az 
teljes egészében a régen kiépített, Kőkútnak nevezett 1800-as évek elejéről származó AC, míg a GJ-sekben az 
forrás vize táplálja. A Kling és a Tamásii Kólya család, a 1930-as évekig volt monogram, a „legfiatalabb” az 
tó létrehozói és tulajdonosai, 2010 tavaszán kiárkoltatták 1940-es évekbeli MF és a HŐGYÉSZ feliratú. 
a tóba folyó víz medrét. Akkor a mocsaras bozótból Ugyanakkor a téglák jó része monogram nélküli, 
szivárgott elő a víz. Már híre-hamva sem volt a hajdan a úgyhogy velük nehéz lenne meghatározni az eredeti kút 
forrás fölé épített félköríves téglaépítménynek, mely korát. A mostani felújításról a nagyon távoli jövőnek 
valamikor a nyolcvanas években tűnt el.  A föld alatt épen mindkét család a kút talapzatába befalaztatott 
maradt kitéglázott kútrész a kitisztítás után ismét megtelt csomagokkal ad hírt. Napi újságokat, fényképeket, 
vízzel. A felesleg pedig a „küszöbnek” beépített leírásokat, stb. tettek időtálló dobozokba. Régen ez 
homokkövön át kifolyva távozott. /Lásd még: Hőgyészi általános szokás volt. Például a templomtornyokon álló 
Magazin 2010. szeptember 2. oldal/ kereszteknek a gömbjébe a bádogos beletett egy 

Hiába volt a 2010-es felhívásunk, senki sem tudott csomagot, melyben „üzent a jövőnek”. Később, a kereszt 
korabeli fotót vagy rajzott találni a régi Kőkútról, mely leszedésekor a gömbben rögzítetlen csomagra annak a 
alapján rekonstruálható lett volna az eredeti építmény. A zörgése miatt szoktak felfigyelni. A kút körüli 
tulajdonosok az idén nyáron kezdték el a rendbehozatalt, térburkolatot a TAM-BAU Kft.-nek alvállalkozóként 
és a munkálatokkal június végére készültek el. dolgozó HERM - ÉP BT., Stefán Károly cége készítette 

A kút mai képét meghatározó zárt fedelű, igényes el. Hátul két padra lehet leülni. A kihelyezett két 
kivitelű, betonból készült kútház egy szerencsés véletlen műanyag vödörbe és műanyagkannába lehet vizet fogni, 
folytán Nagykónyi egyik régi portájának az udvarából de pohár is van kitéve az inni vágyóknak. Egy vödörben 
került ide. A munkálatok kevésbé látványos részét, a kút pedig beültetett porcsinrózsák /kukackák/ virágoznak, 
téglázatának kijavítását id. és ifjabb Barabás Árpád melyeket szorgalmasan öntöznek a kúthoz járó 
végezte. Arra került egy, a TAM-BAU Kft. Tamásii kirándulók. A kitett söprűvel pedig a szemetet szokták 
telephelyén előre elkészített, vastag betontalapzat, felsöpörni. A kút körüli másfél hektáros területet a 
melyre ráállították az immár letisztított kútházat. A kút tulajdonosok nem akarják bekeríteni, azért, hogy a 
aljára 5-6 zsák mosott kavicsból készült el a szűrő, majd a kirándulók és vízért menők szabadon odamehessenek a 
klórral történt fertőtlenítés után lecsavarozták a kúthoz. A jövőbeni tervek között szerepel egy hársfasor 
vörösfenyőből készült ajtót. A homokkövet, amin a víz ültetése az odavezető út mellé, illetve odébb egy 
átfolyt, annak idején másodlagosan használták fel, mert a illemhely építése. A tapasztalatok szerint sokan járnak 
belevésett betűk elárulták, hogy az eredetileg km kőnek oda naponta vízért, de vannak, akik szalonnasütéssel, 
készült. Most a belemélyített V alakba helyezték a piknikezéssel töltenek el ott hosszabb időt. Az 
kifolyóként szolgáló, zöldre festett 15 cm átmérőjű ünnepélyes forrásavatást a tervek szerint szeptember 
vascsövet. Mérések szerint ebben a száraz, aszályos végén tartják majd meg.
időben is, a 9 Celsius fokos vízből napi 60 köbméter a Stefán György

Fotók: Kling Józsefné

Műv. Ház BÜFÉ 
NYITVA TARTÁS:

   HÉTFŐ:   08:00 - 21:00 
   KEDD:   08:00 - 21:00 
   SZERDA:   08:00 - 21:00
   CSÜTÖRTÖK:   08:00 - 21:00
   PÉNTEK:   08:00 - 24:00
   SZOMBAT:   09:00 - 24:00
   VASÁRNAP:   09:00 - 20:00

Mindenkit szeretettel várunk!

Hirdetésfelvétel: 

A Művelődési Házban 
minden hónap 20-ig.
1 oldal:12.500 Ft+Áfa
1/2 oldal:6.400 Ft+Áfa
1/4 oldal:3.200 Ft+Áfa
1/8 oldal:1.800 Ft+Áfa

keddtől-péntekig

d.e.:10-12; d.u.:13-16.

Ügyfélfogadás:

hétfő 8-12 óráig
szerda 8-12 óráig

            13-16 óráig
Csütörtök 8-12 óráig

Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás.

Polgármesteri fogadóóra:

hétfőn 9-12 óráig, szerdán 8-12 óráig.

Jegyzői fogadóóra:

hétfőn és szerdán 8-12 óráig, illetve előzetes 
bejelentkezés alapján.

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
nyitva tartás: keddtől szombatig d.e.: 10-12;  d.u.: 13-19.

További időpontokban rendezvények ideje alatt.

Telefon: 20/275-76-85 / E-mail: hogyesz-muvhaz@freemail.hu 
Cím: Művelődési Ház, 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13.

Művelődési  Ház 
állandó csoportjai

Kedd:

13:00 - 16:00 
Kilvinger György falugazdász

16:00 - 17:30 
Dr. András Ferenc ügyvéd

Szerda:

15:00 - 17:30 
Klimes Antal Nyugdíjas Klub

16:15 - 17:45 
Táncika Tánccsoport

13:00 - 17:00 
TARR Kft. ügyfélszolgálat 
(minden hónap utolsó szerdáján)

17:00 - 18:00 
Kristóf Károly alpolgármester 
fogadóórája 
(minden hónap utolsó szerdáján)

Csütörtök:

13:00 - 16:00 
Kilvinger György falugazdász

17:00 - 18:30 
Nefelejcs Kórus

Péntek:

17:00 - 18:00             
Bartók Kórus

17:00 - 18:00 
Német Nemzetiségi Egyesület 
(minden hónapban az első pénteken)

17:00 - 18:00 
Értékörző Egyesület
(minden hónapban az utolsó pénteken)

Szombat:

10:00 - 12:00 
Német Nemzetiségi Tánccsoport

13:30 - 16:30 
Táncika Tánccsoport

A  m ű s o r v á l t o z t a t á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !  

férfi segített neki levenni a kabátját. Az én időmben a ”Érdekes”
szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény 

„Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett bizonyítéka volt a lány, és a tisztaságé a férj 
egyszer csak hirtelen megkérdezte: számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan 
- Nagyapa, hány éves is vagy? ész, az idősebbek és az érvényes tisztelet törvénye 
A Nagyapa így válaszolt: szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy 
- Hadd gondolkozzam egy kicsit! A televízió, a különbséget tegyünk jó és rossz között és hogy 
gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért. 
a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban 
születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, voltunk unokatestvérekkel és barátokkal. Ismeretlen 
lézersugár és pengekorcsolya. Az ember még nem volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem 
lépett a Holdra és nem léteztek sugárhajtású is beszélve. Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH 
utasszállító reülőgépek. Nagyanyád és én rádióról, kazettákról, cd-ről, dvd-ről, elekromos 
összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden írógépekről, számológépről (mechanikusakról sem, 
családban volt anyuka és apuka. Még nem találták hát még hordozhatókról). A ”notebook” jegyzetfüzet 
fel a légkondícionálót, a mosogatógépet, a volt. Az órákat naponta felhúzták. Semmi digitális 
szárítógépet. (a ruhát egyszerűen kitették száradni a nem létezett, sem órák, sem világító számozos 
friss levegőre). Én a számítógép, a kétszakos kijelzők az elektromos gépeken. A gépeknél tartva: 
egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. nem voltak  pénzkiadó automaták, se mikrohullámú 
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb sütők, se ébrsztőórás rádiók. Hogy videomagnóról 
amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte és videokameráról ne is beszéljünk. Nem léteztek 
őket. 25 éves koromig minden rendőrt és férfit azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-
”uram”-nak szólítottam, minden nőt pedig fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több 
”asszonyom”-nak, vagy ”kisasszony”-nak. Párjuk mint 3 napig tartott, színes képek nem léteztek. Nem 
a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az hallottunk Pizza Hut-ról, vagy Mc Donald’s-ról, se 
embereknek. Az én időmben ha egy hölgy felszállt az az instant kávéról és a mesterséges édesítőkről. Az 
autóbuszra vagy a villamosra  a gyerekek és a én időmben a fű olyasmit jelentett amit nyírtak nem 
fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, aki azt hitte, 
átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt a egy asszonynak férjre van szüksége, hogy gyereke 
helyére kísérték, és ha kellett, megváltották a jegyét legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok?
és odavitték neki. A nő elsőként lépett a liftből ki; - Hát nagyapó, biztos több mint 200! - felelt az 
alátolták a széket, hogy leülhessen; egy férfi sosem unoka.
üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha ült; 

- Nem kedvesem, csak 60...”kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját; és a 

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik 2011. évi rendezvényeink során felajánlották 
önzetlen segítségüket, munkájukkal segítettek bennünket:

Auth Mónika, Auth Zsolt , Auth Zsoltné, Gadányiné Luft Jutka, Laufer János, Stefán 
György, Tillmann László, Tolnai József.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Hel
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I .
Z s e l a t i n  

Triceratopsz -  
Szekszárd
(Csólig Rudolf és Teleki 

Krisztián)

II. Szekszárd II. -
Szekszárd
(Fehér Tamás és Zsigmond Péter)

III. Cukormackók  -  
Szekszárd

(Mónus Soma és Stephaich 
Sebastian) 

Ping - Pong  verseny: 
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”ÉVADZÁRÓ JÁTÉKNAP”
2012. március 17-én  Hőgyészen a Művelődési Házban.

Gyülekező 17:30-kor, kezdés 18:00 órakor.

Nevezés és bővebb infó a Művelődési Ház Büfében.

Te lefon : 20 /  413 -  80  4 7

 M i n d e n k i t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k !  

 és Gróf Apponyi Sándor


