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Advent üzenete…

KEDVES HÖVEJIEK!

Köszönetemet fejezem ki, azért a megtisztelő bizalomért, amelyet
szavazataikkal megelőlegeztek számomra. Köszönet azért a
felhatalmazásért, hogy rám bízták településünk további sorsának
alakítását és irányítását. Falunk vezetése számomra és képviselő társaim
számára elsősorban szolgálat. Eddigi eredményeinket megbecsülve,
azokra támaszkodva, a megkezdett utat folytatva arra törekszem, hogy
Hövej tovább fejlődhessen.
Hiszem, hogy a képviselő-testület minden tagja a községünket érintő
kérdésekben, egy emberként áll a közös ügyeink mellé. Mint az előző
években, most is, minden erőmmel közösségünket igyekszem
szolgálni. A közösség ereje a közösségben rejlik, ezért kérem a
lakosság és a civil szervezetek aktív támogató segítséget a jövőben is.

Horváth Istvánné
polgármester

Emlékezés…
Pár héttel ezelőtt ünnepeltük Mindenszentek
és Halottak napját. Az előző évekhez
hasonlóan, a Höveji Hírmondó decemberi
számában emlékezünk meg közösségünk
elhunyt lakóiról. Az idei esztendőben sajnos
falunk lélekszáma ismét megfogyatkozott.
Az ünnep közeledtével még nehezebben éljük meg
hozzátartozóink elvesztését. A szeretet ünnepén feltűnőbb annak
hiánya, aki már nem lehet közöttünk. Eltávozott hozzátartozóink,
rokonaink, barátaink, ismerőseink, emlékeink révén részei az
életünknek, szeretettel, tisztelettel gondolunk rájuk. Őrizzük az
örökségüket, jó példájukból merítünk és ez által életünk
részeseivé válnak.

Adventnek
az
üzenete:
szánjunk időt a felkészülésre,
legyen időnk lelkünkre. Mai
zűrzavaros, rohanó világban
úgy akarunk mindent, hogy
„most
és
azonnal”,
türelmetlenek vagyunk. Ennek
a négy hetes időszaknak az
üzenete, hogy a nagy dolgokra
várni kell. Ebben a várakozási
időszakban van időnk, hogy
ráhangolódjunk a karácsonyra.
Sorra gyúlnak meg a hit,
remény, az öröm és a szeretet
gyertyái az adventi koszorún, emlékeztetve a Messiás-küldés
ígéreteire. A gyertyalángok fényei elővilágítanak, a beteljesülés a
szenteste éjszakáján kigyúló karácsonyi gyertyáknak. Karácsony
egyedülálló az ünnepek sorában, melyet nem csupán az Istenben
hívő keresztények tartanak számon. Egyik legmeghittebb, a
családok, közösségek számára, szeretetet, békességet hozó
ünnepre készülünk. Földre érkezett a szeretet, Jézus születése
által. Karácsonynak üzenete, szeressük egymást!
Ilyenkor valahogy a terveink központjában mindig szeretteink,
embertársaink állnak, és nem mi magunk. Adja Isten, hogy
mindnyájunknak békés, boldog karácsonya legyen, olyan, amilyenre
mindig vágytunk!
Minden kedves Höveji Lakosnak, áldott, kegyelemteljes Adventi
készületet, békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
Új esztendőt kívánok!
Horváth Istvánné
polgármester

GÓLYAHÍR…

Ünnepeljünk

együtt!
Szeretettel várunk

A gyermek érkezése mindig nagy boldogsággal és várakozással tölti el
az egész családot. A családon kívül, közösségünk életében is nagyon
fontos a kisgyermekek születése. Most az a nagy öröm ért bennünket,
hogy egyszerre kettő kisleány érkezését köszönthetjük.

BORBÁLA
2019.X.15.

Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.

minden kedves felnőttet és gyereket
lélekemelő, Karácsonyváró - Adventi
ünnepünkre.
Időpont:
2019. december 21-én szombat 16.00 óra
Helyszín: FALUHÁZ
Programok:


Horváth Istvánné Polgármester Asszony
köszöntője
 Óvodás-iskolás gyermekeink műsora
 „Höveji Csipke” Nyugdíjas Klub és
Dalkör adventi-karácsonyi dalokkal
átszőtt műsora

A műsor végén mindenki vendégünk:
Egy pohár forralt borra, teára, helyben sült kolbászra-hurkára
és házi süteményre!

Nagy örömmel köszöntöm az idei esztendő második kisbabáját,
településünk új lakóját, Nádasdy Borbálát. Ezúton szeretnék
gratulálni a szülőknek, Nádasdy Ádámnak és Nádasdy
Bernadettnek kisleányuk, Borbála érkezéséhez.

BOGLÁRKA
2019. XI. 25.

Azért mert szerettek jöttem a világra, Lettem új
fénycsillag, szülők boldogsága. Szeressetek
mindig ilyen szeretettel, A kincsetek vagyok,
pici kincs, de ember!

Szintén nagy örömmel köszöntöm az idei esztendő harmadik
kisbabáját, falunk új lakóját, Tóth Boglárkát. Ezúton szeretnék
gratulálni a szülőknek, Tóth Gábornak és Tóth Kittinek kisleányuk,
Boglárka érkezéséhez.
Szeretettel kívánok mindkettő családnak, sok boldogságot és jó
egészséget!
Horváth Istvánné
polgármester

Kedves Gyerekek!
2019. december 7-én (szombaton)

a FALUHÁZBA
Érkezik a Mikulás
Időpont: 16.00 óra

Zelk Zoltán: Mikulás
Égi úton fúj
szél,
hulldogál a hó.
Nem bánja azt,
útra kél
Mikulás apó.
Vállán meleg
köpönyeg,
Fújhat már a
szél,
Nem fagy meg
a jó öreg,
míg a földre
ér.
Lent a földön
dalba fog
száz és száz
harang,
Jó hogy itt vagy Mikulás,
giling-galang.

Ablakba tett
kiscipők,
várják már jöttödet,
Hoztál cukrot,
mogyorót,
jóságos Öreg?!
Hoztam bizony,
hoztam én,
hisz itt az idő.
Nem marad ma
üresen
egyetlen cipő.
Hajnalodik.
Csillagok
szaladnak elé.
Amint ballag
Mikulás
már hazafelé.

_________________________________

Tájékoztató
Hövej Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan, támogatásban
részesíti falunk időskorú lakosságát. A támogatás mértéke: 10.000,-Ft.
2019. december 9-én hétfőn, illetve december 10-én, keddi napon,
Horváth Miklósné viszi ki az érintettekhez a támogatás összegét.

Sok szeretettel hívunk, várunk benneteket!

