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Adventi készülődés… Mélyedjünk el az adventi időben… 

November utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepével véget ér az 

évközi időszak és kezdetét veszi az Advent. Jelentése várakozás, Úr 

jövet. Előkészületi idő a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére.  

Első nyomai már az V. században fellelhetők, a VI. században terjedt 

el, majd VII. Gergely pápa rögzítette mai formájában.  

Tulajdonképpen az egész életünk egy Advent, mindig valamire 

várakozunk, de így karácsony tájt ez a várakozási élmény még jobban 

elmélyül bennünk, hisz a kis Jézus születését várjuk. A kis Jézus várás 

ad erőt mindnyájunknak a nagy adventi csendben és sötétségben. 

Ahogy énekünk is mondja: „Sötétben járunk hajnalra várunk, jöjj el 

Istenünk.”. Advent bűnbánati időszak, melyet a Messiás utáni vágy 

jellemzi. Még akkor is, ha a mai világunkban a nagy lárma, a zajok, a 

karácsonyi reklámok áradata mindezt az igazi jelentést 

elhomályosítani igyekszik. 

Családokban, templomokban vasárnapról –vasárnapra egy gyertyát 

gyújtunk az adventi koszorún, ahogy nő a világító gyertyák száma úgy 

közeledik karácsony misztériuma. Az Advent hagyományos vallásos 

alaphangulatát a hajnali mise, a roráté jelenti, melynek varázsa elvezet 

bennünket karácsonyig. 

 

Adventi csendben… 

 

Advent! Csend van. 

Nincs hang, csak lélek-beszéd. 

Adventi csendben 

Lehullok Uram eléd. 

Adventi csendben 

Csak hitem kis mécsese ég. 

Adventi csend van 

Körülöttem mély a sötét. 

Adventi csend van 

 

 

 

 

Készül-e mondd a szíved? 

Adventi csendben 

Gyümölcsöt hoz-e a hited? 

Adventi csendben 

Szunnyadsz tán?  

Lámpád sem ég? 

Adventi csend van 

Ébredj! Jön a remény! 

 

             Almási Mihályné 

    Emlékezés… 

 

 
 

Ez a gyertyaláng világítson érettük!  Énekünk soraival búcsúzunk: 

 
 

„Örök nyugodalmat adj, ó Uram nékik, 

S örök világosság fényeskedjék nékik:” 
 

 ___________________________________________________________ 
 
 

Tájékoztatás a szociális célú tűzifa támogatásról 
 

Hövej Község Önkormányzata kérelemre, természetbeni ellátás 

formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej községben lakóhelyén 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését 

részben vagy egészben tűzifával biztosítja. A támogatás annak a 

kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg családban élők esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 280 %-át (79.800 Ft), egyedül élő 

személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350 %-át (99.750 Ft). A támogatás ugyanazon lakott ingatlan 

tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek számától. A támogatásban részesülő személy a 

tűzifát kizárólag saját célra használhatja fel. A támogatás 

megállapítása iránti kérelem 2017. december 15. napjáig nyújtható 

be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, 

csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők 

jövedelemigazolását.  

Dr. Pintér Orsolya 

             jegyző 

Az előző évekhez hasonlóan emlékezzünk 

e pár sorral az elhunyt höveji lakosokra, 

akik eltávoztak az örök hazába. Sajnos az 

idei esztendőben, falunk kis közössége 

ismét megfogyatkozott.  

Szeretteink, hozzátartozóink, ismerőseink 

bár lélekben velünk vannak, de hiányukat 

napról-napra érezzük. 



Ez évben megvalósult tervekről, fejlesztésekről… 
 

Önkormányzatunk költséghatékony működésének köszönhetően 

faluházunkat önerőből felújítottuk. Kiemelt fontosságú volt az 

energetikai korszerűsítés, melyet sikerült megvalósítani. A felújítási 

munkálatok nem csupán az épület belsőt érintették, hanem külső  

színezést is kapott a volt iskola épülete, melyben könyvtár került 

kialakításra. 

Pályázati pénzből kerül felújításra az orvosi rendelő, melyet rövid időn 

belül birtokba vehetnek a lakosok. A rekonstrukcióval kívül és belül 

egyaránt felújítást nyer az épület.  
 

Az idei esztendőben, a tervbe vett utcanév táblák beszerzését sikerült 

megvalósítani. Szükségessé vált a csere, mivel a régiek tönkrementek. 

Igyekszünk környezetünket rendben tartani, valamint a jövő évben is 

folytatni szeretnénk falu fejlesztő-megújító programunkat.  

  ______________________________ 
 

Falunk nevezetességét a höveji csipkét, a Höveji Csipkevarrók 

Körével egyetemben, országos szinten igyekszünk minél több helyen 

szerepeltetni. 2017. szeptember 15-én a höveji csipkevarrás élő 

hagyománya, az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 

Jegyzékére felvétetett. Szellemi Jegyzékre való felkerülés által, helyi 

hagyományunk, örökségünk kiszakíthatatlan részét képezi az országos 

és nemzetközi kultúrának. Biztosítékot jelent a csipkevarrás 

továbbélésének. Ismertségét, elismerését mindez által növeli.  

Fentiek tükrében, a Höveji Csipkevarrók Köre részt vett: 

Kiskunhalason, a XVIII. Nemzetközi  Csipkekiállításon, Magyar 

Világtalálkozó díszünnepségén Budapesten - a Stefánia palotában-, 

Megyei Értéknapon - Undon, csatlakoztunk irány a Rábaköz 

Turisztikai Naphoz. A Duna Palota adott otthont a Magyar 

Kézművesség 2017 című kiállításnak, ahol szintén jelen voltunk. 

Belügyminisztérium által szervezett regionális rendezvénysorozat 

„Helyi értékek” című konferencián-kiállításon szerepeltettük a csipkét. 

Itt helyben pedig a Csipke Múzeumban, az elhunyt varró asszonyaink 

tiszteletére időszaki Emlékkiállítást hoztunk létre. Elkötelezettségünk 

töretlen, melyet a következő évben szeretnénk folytatni. 

 

Szeretettel várunk 

minden kedves felnőttet és gyereket 

 lélekemelő, Karácsonyváró - Adventi 

ünnepünkre. 
 

Időpont: 
 

2017. december 16-án szombat 15.00 óra 
 

Helyszín: 

Önkormányzat udvara 
 

 

Programok:  

 „Höveji Csipke” Nyugdíjas Klub 

előadásában, adventi-karácsonyi dalok 

csendülnek fel. 

 Polgármesteri köszöntő. 

 Varga György plébános megáldja az 

önkormányzat előtt lévő betlehemet. 

 Óvodás-iskolás gyermek műsor. 

 Ivánkovics Vanessza – Kapui Zsófia 

     zenés műsora. 
 

A műsor végén vendéglátás! Forralt borral és 

helyben sült kolbásszal-hurkával  

várunk mindenkit! 

Ünnepeljünk 
együtt! 

 



 

Kedves Gyerekek! 
 

2017. december 3-án (vasárnap)  
 

Jön a Mikulás 
az Önkormányzat elé 

délután 15.00 órakor. 

Innen indul a 0-14 év közötti gyerekekhez és házhoz viszi  

az Önkormányzat ajándékát 

 
 

Útvonal:  
 

Fő utca-Rákóczi utca- Ady utca-Árpád utca- Dózsa utca- 

Alsómező utca-Vitnyédi utca- Petőfi utca és Ibolya utca.  

 

hívjuk a gyerekeket  

és kedves szüleiket! 
 

 

 
 

 

 

 Szeretettel 
 

 várjuk az 

érdeklődőket! 
 

 

Helyszín: 

                     Faluház 
 

ADVENTI 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA 

 


