
FOGADÓ ÓRÁK 
 

 

HIVATAL NYITVA TARTÁSA: 

Hétfőtől- péntekig: 7 30  -  13 30 óra 

ügyintéző: Bizilja Rozália 
 

Horváth Istvánné polgármester: 

szerda: 9.00-11.00 óra 
 

telefon elérhetőség:+36 30/ 487-74-62 
 

Dr. Pintér Orsolya jegyző 

szerda: 9.00-12.00 
 

Giczi Zsuzsanna Mária települési ügysegéd: 

kedd: 11-12.30 óra 
 

Dr. Dezamics Marianna fogszakorvos rendelési ideje: 

hétfő: 12-16 óra 

szerda: 8-15 óra 

csütörtök: 8-12 óra 

telefon: 06-30/969-9635 
 

Polgárné Tóth Szilvia falugondnok telefonszáma: 
 

06 30/405-9643 
 
 

Háziorvos: Dr. Hoffer Dániel 
 

szerda: 13-15 óra 

KÖNYVTÁR nyitva tartása: 

szerda: 17-19 óra 
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HÚSVÉTI GONDOLATOK… 
 

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint 

Jézus – nagypénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, 

vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, 

feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Ez az időszak 

ugyanakkor a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Egyházi és 

családi ünnep egyaránt, melyhez világszerte számos népszokás, 

néphagyomány kötődik. Húsvét vasárnaphoz tartozik az ételszentelés 

hagyománya. Reggel a hívők letakart kosárba vitték a sonkát, kalácsot, 

tojást a templomba.  

Húsvéthétfő a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító erejébe vetett hit. 

A húsvéthétfőt vízbevető, hétfőnek is nevezték, ugyanis még ötven 

évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsolták a 

lányokat. Az öntözésért cserébe a lányok piros tojást adtak ajándékba a 

legényeknek. A szokásról Magyarországon XVII. századi írásos 

emlékek is fennmaradtak.  Legenda szerint mikor Krisztus a keresztfán 

függött, előtte egy asszony nagy kosár tojással állt meg imádkozni és 

Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást 

pirosra festeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSRE 

 

Mely Hövej Község Önkormányzata és a Höveji Csipke Nyugdíjas 

Klub szervezésében kerül megrendezésre.  

 

Helyszín: FALUHÁZ 

 

Időpont: 2018. április 12 csütörtök 16 órától 

 

A kapuvári Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet 

Egészségfejlesztési Irodája közreműködésével egészség napot tartunk! 

Lehetőség lesz koleszterin és vércukorszint mérésre. (Előtte 2-3 órával 

már ne étkezzünk, csak vizet fogyasszunk.) 

 

 Érvizsgálat 

 Testzsír meghatározás 

 Dietetikus (egyénileg ad tanácsot) 

 Tibeti zenélő tálak titka –csoportos hangfürdő Hadaricsné 

Mészáros Tímea 

 

                           
 

 

Aranyosi Ervin: Húsvéti kívánság 

Meghalt a szeretet, mert megfeszítették? 

Szeretetlen lelkek, rossz emberek tették! 

Tudnál segíteni a feltámadásban? 

Szeretetet keress önmagadban, s másban! 

Mert a szeretet még itt él most is bennünk, 

vezeti lelkünket, jobbá hogy kell lennünk! 

Bizony mondom néked, legyen napod áldott, 

szeresd szebbé, jobbá megkínzott világod! 

Tiszteld ezt a Földet, őseid világát, 

szeretettel öntözd fáját és virágát. 

Becsüld azt a kincset, mit Isten rád hagyott, 

élő természetet, rád ragyogó Napot. 

Adj vizet, kenyeret minden éhezőnek, 

viseld méltón gondját minden létezőnek! 

Képzeld, hogy világod jobb is, szebb is lehet! 

Támadjon fel újra bennünk a szeretet! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Húsvét örömhírével a település minden lakosának,  

Hövej Község Önkormányzata nevében kívánok 

     áldott, szép ünnepeket! 
 

 

 

    Horváth Istvánné  

  polgármester 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HIRDETMÉNY 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSA 

 

2018.április 8. 
 

A szavazás reggel  

6.00 órától – 19 óráig tart. 
 

Helyszín: 
  

FALUHÁZ 

 

A faluházban lévő szavazóhelyiség megközelíthető a 

főbejáraton valamint az udvar felöl. Az udvar 

térkövezésének munkálatai befejeződtek, így akinek 

a lépcsőzés problémát jelent, a hátsó bejáratot 

igénybe tudja venni.  

  

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt 

nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 

mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a 

szavazást megelőzően a helyi választási irodához 

nyújthatja be legkésőbb 2018. 04.06-ig 16.00 óráig.  

A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló 

bizottságtól kérhet mozgóurnát. 

 



Közérdekű információk: 
 

 

Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.31.) 

rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről 

Az égetés szabályai: 

13) A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést 
végző köteles gondoskodni. A parázslást - vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

14) Az égetésből eredő kárért az égetést végző személy felel, a 
polgári jog szabályai szerint. 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk folytatja 

településünk utjainak felújítását. A rekonstrukcióban érintett, a 

Rákóczi és az Alsómező utca. Az említett utcákban, az útburkolati 

munkálatokat megelőzően értesítjük a kedves lakosokat.  

 

 

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy az orvosi rendelő 

épületének felújítási munkálatai befejező szakaszhoz értek.  A 

közeljövőben háziorvosi rendelés valamint a védőnői szolgálat 

visszaköltözik orvosi rendelő épületébe.  

 

 

Falugondnok személyében változás következett be. 2018. január 1-től 

Polgárné Tóth Szilvia látja el a falugondnoki feladatokat. 

Elérhetősége a Hírmondó hátoldalán található. 

 

  

Az idei évben június 16-án kerül megrendezésre a Falunap. Az eddigi 

évekhez hasonlóan az idén is várjuk a főzésben résztvevők 

jelentkezését. Szívesen fogadunk mindenféle felajánlást, hozzájárulást, 

mellyel közösségi rendezvényünket támogatni szeretnék.  

A Falunap részletes programjáról részletes tájékoztatót fogunk 

küldeni. 
 

 

Köszönöm a segítséget! 

     

Horváth Istvánné  

      polgármester 

1) A kiszárított avart és kerti hulladékot március 1-től május 1-ig, illetve 
szeptember 1-től december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra 
között lehet elégetni. Vasárnap és ünnepnap égetni tilos! 

2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén! 
3) Tilos az avar és kerti hulladék között más hulladékfajtát égetni! 
4) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, 

gázolaj), más légszennyező segédanyag (pl.: gumi), illetve hulladék 
nem használható. 

5) A kiszárított avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó 
helyen, saját tulajdonban, vagy használatban lévő telken szabad 
égetni úgy, hogy az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztethet, 
vagyoni és környezeti kárt nem okozhat. 

6) A kiszárított avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen 
szabad elégetni, ahol a keletkező hő és füst a környezetében lévő zöld 
növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet 
veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben 
tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok 
tartására szolgáló helyiségekre sem. 

7) Tilos égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken 
lévő épülettől 5 m távolságon belül. 

8) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű, 
valamint távközlési vezetékek alatt. 

9) Tilos a folyó- és állóvizek partján az avar és kerti hulladék tárolása és 
égetése, valamint vízbe szórása! 

10) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén 
azonnal el kell oltani. 

11) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti! 
12) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható (pl.: oltóvíz, homok, 
lapát…). 

 

 


