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Sok szeretettel köszöntöm a höveji Hírmondó aktuális számának

Tisztelt Lakosság!

olvasóit. Néhány nap választ el bennünket a tavaszi ünnepkör egyik
legkiemelkedőbb napjától, a kereszténység legnagyobb ünnepétől
húsvéttól. A természetben már látjuk a megújhodást, a virágzást az
élet fakadását. Nem véletlen, hogy ilyenkor ünnepeljük húsvétot, Jézus
nagypénteki kereszthalálból való feltámadását. Húsvét az öröm a
megújulás és a remény ünnepe is. Jézus példája mutatta meg, hogy
nincs az a világi hatalom, mely eltudná pusztítani az Isten kegyelmébe
és az emberi jóságba vetett hitet. Ez a hit ad erőt a mindennapokhoz. A
feltámadás öröme reménységet új életet hozhat mindannyiunk életébe,
hívőkébe és nem hívőkébe egyaránt. A húsvét kettő legnépszerűbb
szokása a locsolás és a tojásfestés, mely a mai napig élő hagyomány.
A feltámadást követő ötvenedik napon pünkösd napját ünnepeljük.
Mint ahogy húsvéthoz számos népszokás fűződik, az utóbb említett
ünnephez tartozó pünkösdölés, egyfajta leányszokás. Még nem is
olyan régen kislányok pünkösdi köszöntése, királynéjárás Hövejen is
hagyomány volt. Milyen szép lenne, ha fennmaradna, nem sorvadna el
és színt vinne életünkbe. Piros betűs kiemelkedő ünnepeink után
érkezünk el községünk legnagyobb rendezvényéhez, a 2019. június 15én megrendezésre kerülő falunaphoz. A falunap keretében kerül sor a
Csipke Múzeum bővített szárnyának átadására. Az új részben
szeretnénk elhelyezni a ma élő varróasszonyok munkásságát bemutató
kézimunkákat és fényképeket. Itt szeretném megszólítani a helybéli
varró asszonyokat, akik szívesen ajánlanának fel a kiállítási
gyűjtemény számára egy-egy kézimunkát, illetve fotót, kérjük jelezzék
a 06/30 354 6623 telefonon Horváth Miklósnénál.
Állandó kiállítás mutatja be a fiatalon elhunyt Ivánkovics Szabolcs,
településünk híres művésze által készített festményeket, melyeket a
Család adományozott a múzeum számára. Az eseményre sok
szeretettel várjuk a falu lakóit, valamint a Hövejről elszármazottakat.
Szívesen fogadunk mindenféle hozzájárulást, segítséget, tombola tárgy
felajánlást, főzésben való részvételt.
A rendezvény részletes programjáról a későbbiekben mindenkit
értesítünk. Köszönjük szépen segítségüket, közreműködésüket!

Elkezdődött a temető rendbetétele. Szükségessé vált a terület egy
részének,
az
egyeletlen
talajviszonyok
miatti
feltöltése.
Kiegyenlítettük a talajfelszínt, terepegyengetés céljából, melyet
füvesítettünk. Türelmet kérünk a lakosságtól, valamint a temetőbe
Hövejre látogató elszármazottaktól, rokonoktól. A temető építését,
szépítését folytatni fogjuk. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a
zöldhulladékot a kihelyezett temetői kukába tegyük, amennyiben a
kuka megtelt és még nem szállították el, akkor kérjük a kedves
lakosokat, hogy vigyék a nagy tárolóba. Köszönjük!
---------------------------------------------A Csipke Múzeum bővítése mellett szükségessé vált az épület külső
rendbetétele és az ablakpárkányok cseréje. Tervezzük a múzeum fűtési
rendszerének korszerűsítését, hisz indokolttá vált az elöregedett,
meghibásodott gázkonvektorok cseréje, melynek működése már nem
biztonságos.
---------------------------------------------Beltéri útjaink felújításra kerültek, állapotuk jónak mondható.
Járdahálózatunk burkolatainak felújítása viszont az elkövetkező
időszak egyik fő feladata lesz, melyet igyekszünk rövid időn belül
elkezdeni.
---------------------------------------------Orvosi rendelő épülete kívül - belül felújított. Az EU szabványnak,
előírásnak megfelelően az akadálymentesített épületben, háziorvosi
rendelés hetente két alkalommal helyben vehető igénybe. Fokozatosan
korszerűsítjük a rendelőt, folyamatban van a rendelő felszereltségének
fejlesztése, az orvosi alapműszerek pályázati úton történő beszerzése.
Ezzel a modernizálással szeretnénk elérni, hogy az alapvető
gyógyításhoz használatos eszközök helyben rendelkezésre álljanak.
Az önkormányzat törekvése, hogy az épület, a rendelő felszereltsége
minden igényt kielégítsen a betegek és az egészségügyben dolgozók
részére.

Pályázatok eredményei…
A „Humán Erőforrások és Szolgáltatások Térségközi Fejlesztése
Kapuvár Mikro körzetében” című (EFOP-1.5.3-16) projekt
megvalósítása érdekében Kapuvár Városi Önkormányzat (Konzorcium
vezetője) Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. A
Konzorcium tagjai: Kapuvár Városi Önkormányzat, Hövej Község
Önkormányzata, Osli Községi Önkormányzat, Szárföld Község
Önkormányzata, Veszkény Község Önkormányzata és Vitnyéd
Községi Önkormányzat.
A pályázat keretében a Höveji Faluház belső termei falburkolatot
kaptak, továbbá kétszárnyú beltéri ajtó került beépítésre a könyvtár és
a nagyterem között. A projekt keretében, informatikai eszköz és
hordozható hangosító berendezés vásárlása valósult meg.
Belső munkálatokon túl, kültéri sport illetve fitneszeszközök
beszerzésére került sor. A Faluház udvarán kicsik és nagyok egyaránt
birtokba vehetik a telepített felszereléseket: kültéri ping-pong asztal,
kosárpalánk kültéri streetball, kézilabdakapuk hálóval, hátizom
erősítő, derékformáló, evezőpad, derékforgató és gyűrű állvány. Az
udvaron fiúk részére megoldottá válik a focizás. A sportolási
lehetőség ez által biztosított mindenki számára. Bátran használják
őket!
Nagy öröm, hogy egy másik pályázat során fűnyíró traktort sikerült az
önkormányzatnak beszerezni, mely hótolóval felszerelve télen is
használható. Így az utcákban a hó eltakarítás és az utak járhatóvá tétele
biztosított lesz.

Civilek községünk vérkeringésében
A helyi társadalom működésének és az itt élő emberek közösségi
életének szerves része a civil szervezetek megléte. Néhány gondolat
erejéig, ezen egyesületek munkásságára szeretnék kitérni. Az elmúlt
esztendőben számos megmérettetésen vettek részt, ahol sok díjat,
elismerést nyertek. Az önkormányzat erejéhez mérten igyekszik
támogatni a civil szervezeteket, mindemellett pályázati támogatások
segítik hatékony működésüket. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évente
benevez a tűzoltóversenyekre Önzetlen segítőkészségükre lehet
számítani.
A nyugdíjas klub 2016-ban alakult meg. Tevékenységük kapcsán
kórust alakítottak, a fiatalabb generáció bevonásával. Állandó
észtvevői az önkormányzat által szervezett karácsonyi ünnepségnek és
a Falunapnak. Képviselték településünket különböző fesztiválokon.
Ugyancsak falunk nevét öregbíti a Höveji Nyakleves főző csapata,
melynek tagjai kimagasló sikereket el az ország több pontján
megrendezett gasztronómiai rendezvényeken.
Csipkevarrók Körének értékmegőrző tevékenysége mögött számos
bemutatkozás, kiállítás szerepel. A magyarság kulturális életének
palettáját szélesítő programokhoz való csatlakozással ráirányítják a
figyelmet a höveji csipkére és a Csipke Múzeumra. Legfiatalabb civil
szervezet a Höveji Gyermekekért egyesület. Gyermekeink közösségi
összefogását szem előtt tartva, aktívan részt vesznek a helyi társadalmi
életében. Óvodánk, iskolánk nem lévén az ő együttműködésüknek
köszönhető általános iskolás diákjaink bevonása, szereplése a falu
rendezvényein. Továbbá gyermeknap, farsangi bál szervezése
kezdeményezésük, szervezésük során vált valóra.
Az eddig elért sikerek erősítsék a közösségeink munkáját, jövőbeni
tevékenységükkel továbbra is öregbítsék Hövej hírnevét mindannyiunk
örömére.
Horváth Istvánné
polgármester

