FOGADÓ ÓRÁK
HIVATAL NYITVA TARTÁSA:
Hétfőtől csütörtökig: 7 30 - 13 30 óra
Péntek: zárva
ügyintéző: Bizilja Rozália
Horváth Istvánné polgármester:
szerda: 9-11 óra
időpont egyeztetés telefonon
+36 30/ 487-74-62
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: 06-30/9699635

Háziorvos: Dr. Hoffer Dániel
szerda: 13-15 óra
KÖNYVTÁR nyitva tartása:
szerda: 17-19 óra

2017
szeptember

Nyári események dióhéjban…
BABA KÖSZÖNTŐ
Néhány gondolat az elmúlt időszak történéseiről.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik részt
vettek a falunap programjainak lebonyolításában valamint sikeréhez
bármily módon hozzájárultak. A Falunap kertében megnyíló, elhunyt
varró asszonyaink tiszteletére rendezett Emlékkiállításnak sok jó
visszhangja volt. A nyár folyamán nagyon sok látogató kereste fel a
Csipke Múzeumot. Vendégek érkeztek, Japánból, Olaszországból,
Németországból, Felvidékről, Erdélyből, de mindemellett számos
hazai turista látogatott el hozzánk. Tanulmányi kirándulások,
nyugdíjas klubok és különféle egyesületek választották Hövejt úti
célként. További terveink között szerepel a múzeum bővítése, ami már
folyamatban van.
Főzőink ismét szép sikereket könyvelhetnek el maguknak. Vitték
falunk hírnevét, eredményeikkel pedig öregbítik községünk jó hírét.
Az idei évben ismét lehetőség nyílt arra, hogy tanulóinknak a nyári
szünetben programokat szervezzünk. Az Erzsébet tábornak a Faluház
(volt iskola) épülete adott otthont. A tábor célja volt, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat. és sok szép élménnyel
gazdagodjanak, ezét az egy hét sokféle programmal bővelkedett.
Játékos vetélkedő, kirándulás, sétahajózás, kreatív és kézműves
foglalkozást, hagyományőrzés –íjászat, és mozi látogatás. Az érdekes
és tartalmas programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a
tanulók számára. Köszönjük Szekeres Rékának és Szekeresné
Czimmerman Ilonának az önkéntes egy héten át tartó segítséget.
_________________________________
Kedves Szülők! Önkormányzatunk Képviselő-testületének határozata
alapján, mint minden évben így az idén is, iskolakezdési támogatásban
részesítjük diákjainkat.

„Szeretettel köszöntelek édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség,
Szüleid szemében te légy a fény, életüknek
aranya,
Mosolyod legyen napjaik, tündöklő csillaga.”

Nagy öröm számunkra, hogy az idei esztendő első kisbabáját,
Németh Bendegúz Budát köszönthetjük falunkban. Ezúton szeretnénk
gratulálni a szülőknek, Németh Andrásnak és Évának kisfiuk, Bendegúz
Buda érkezéséhez.
Szeretettel kívánok családnak, sok boldogságot és jó egészséget!
Horváth Istvánné
polgármester
_____________________________________________________________________________________________

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!
Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki községünk Véradóinak.
Megbecsülés illeti mindazokat, akik segítő kezet nyújtanak! Hisz aki
vért ad, életet ment!

Kulturális program ajánló…
Szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe Horváth Ferenc
művelődésszervező előadását, melynek címe:

A szeretet az élet forrása és éltető ereje
Helyszín: Faluház
Időpont: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 17.00 óra
Aranyosi Ervin: A szeretetről
Szeretni annyi: - elfogadni,
kitárt szívedből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
s örökre hinni: szép az élet!
Megértően nézni a világra,
ápolni, kinek lelke árva.
Tudni a rossz is emberi,
másképp lát, ki felismeri.

Az iskolakezdési támogatás összege:
Általános iskolába járó tanulók esetében:
 5.000,-Ft/fő
Középfokú oktatási intézménybe járó tanulók esetében:
 7.000,-Ft/fő
Felsőfokú oktatási intézménybe járó hallgatók estében:
 9.000,-Ft/fő
A támogatás átvehető az Önkormányzati Hivatalban,
2017. szeptember 6-án (szerda) 8.00 órától – 16.30 óráig.
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2018. évre is csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
Az előző évekhez hasonlóan a fenti ösztöndíj pályázattal, még plusz
segítséget szeretnénk nyújtani azoknak a fiataloknak, akik
felsőoktatásban folytatnak tanulmányokat.
Támogatás havonkénti összege: 6.000,-Ft
___________________________________________________________

Keresd a jót, kívánd a szépet!
Lásd meg másban az emberséget!
Bocsásd meg azt, amiben gyarló!
Szeress ha fáj is, legyél kitartó!
Azért születtél erre a földre,
hogy szeretni tanulj mindörökre.
Szívedben szóljon a szeretet ének,
szeretném, hogyha szeretnének!
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Az iskolai előadások napján falugondnoki gépjárművünk ugyanúgy
közlekedik, szállítja haza a höveji diákokat, mint a korábbiakban.
Hövejről indul: 12.30 és 13.25 órakor.
___________________________________
Tanulóink a Pátzay iskolában kapják meg Hövej Község
Önkormányzata által megvásárolt a buszbérletet. Ezzel is mérsékelve a
szülők tanév kezdési kiadásait.
___________________________________
Kisgyermekek óvodai szállításában szintén nem történt változás. Az
eddigi gyakorlatnak megfelelően Hövejről, reggel 7.00 órakor van az
indulás. Délutáni hazaszállításnál az indulás Hövejről: 14.45 óra.

Friss híreink…
Szeptember közepétől személyi változás történik a polgármesteri
hivatalban. A közös hivatalt vezető, annak munkájáért törvényességi
szempontból felelős Dr. Kiss Bernadett jegyzőnő leköszön. Az Osli
önkormányzat meghirdette a jegyzői állást, melyre több pályázat is
érkezett. A pályázat nyertese, Dr. Pintér Orsolya jegyzőnő 2017.
szeptember közepétől veszi át hivatalát.
__________________________________________
Orvosi rendelő felújítása és az azzal kapcsolatos változások…
KEDVES HÖVEJI LAKOSOK!
Nagy örömömre szolgál, hogy önkormányzatunk fenntartásában lévő
orvosi rendelőt pályázaton nyert támogatásból felújíthatjuk.
A felújítás célja, hogy az egészségügyi alapellátás Hövejen korszerű
körülmények között tudjon működni. Az orvosi rendelő épülete mind
külsőleg, mind pedig belsőleg megújul. A belső felújítás az épület
összes helyiségére kiterjed. Melynek keretében sor került a vizesblokk
teljeskörű rekonstrukciójára. Továbbá megújul a háziorvosi rendelő
szoba, a védőnői szolgálat rendelője. Az épületben szükséges az
energetikai korszerűsítés. A leamortizálódott és a fűtési időben sok
problémát okozó gázkazán cseréje most szintén megvalósul.
A beruházás eredményeként a településkép is javul, hiszen a megújult
orvosi rendelő szebb, környezetet biztosít az itt élő emberek számára.
Az orvosi rendelő épületében működő könyvtár a nyár folyamán
átköltözött a Faluházba, ahol felújított szép környezet fogadja az
olvasni vágyó kedves höveji lakosokat. Ugyancsak a Faluházban kap
helyet az Böngésző is.
2017. szeptember 13-tól Dr. Hoffer Dániel háziorvos rendelése a
Faluházban lesz. A kisterem funkciónál orvosi rendelőként. A volt

iskola épület mindkét bejárata nyitva lesz a rendelés ideje alatt. Akinek
a lépcsőzés gondot okoz, az udvar felöli bejáratot igénybe veheti.
Szintén az épületben volt a fodrász, Áder Helga szeptember 18-án
még fogadja a vendégeket. A továbbiakat Helgával tessék egyeztetni.
___________________________________________
Bárkinek kérdése, problémája van a változásokkal kapcsolatban illetve
iskolai, óvodai szállítás, továbbá szociális és vendégebéd témában,
valamint bármi kérdés ügyintézéssel kapcsolatban; információért,
felvilágosításért kérjük forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz.
Telefon elérhetőség: 96/255-196
___________________________________________
ÉRTESÍTÉS!
Höveji Csipkevarrók Köre…
A nyári 1 hónapos szünet után a Csipkevarrók Köre augusztus 1-től
ismét folytatja tevékenységét. Szombatonként a Faluházba várjuk a
varrni vágyó falubeli lányokat, asszonyokat. 17.00-19.00 óráig. tart az
összejövetel. Kellemes kikapcsolódás, jó közösségben, szép
környezetben
___________________________________________
Tisztelt EB Tulajdonosok! Veszettség elleni védőoltás az alábbi
időpontban lesz. Az oltás díja ebenként: 4.000,-Ft. Háznál történő oltás
díja: 4.500,-Ft.
Az oltás
helye
kocsma
előtt
Kocsma
előtt

Az oltás ideje
2017.09.05.
kedd

16.00- 17.30

2017.09.12.
kedd

18.00- 18.30

PÓTOLTÁS

