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Húsvét ünnepére készülünk testben és lélekben is, bár nem a 

megszokott körülmények között. Az már biztos ez a Húsvét más lesz!  

Igazából Húsvétra, talán már január vége óta vágyódunk. Számon 

tartjuk az időpontját, tervezgetjük a családi programokat, 

kirándulásokat a tavaszi szünidőben. A tavasz, a feltámadás vigíliája, a 

piros tojás, a barka, sonka és a kalács, locsolkodás, sok minden jut 

eszünkbe így a 40 napos böjt vége felé. De minden tervezgetést egy 

csapásra elsöpört az a járvány, mely nem csak bennünket súlyt, hanem 

az egész földkerekséget, az egész emberiséget veszélyezteti. A 

koronavírus járványveszély idején az otthonunkat csak a 

legszükségesebb dolgokért hagyhatjuk el. 

Sok– sok embert lelkileg megérintett a világon végig söprő vírus. 

Nagyon felgyorsult világban élünk, általában nincs időnk semmire, és 

senkire. A létünket fenyegető vírus, mintha egy stop tábla lenne 

előttünk, mely megálljt parancsol eddigi életünknek. Rámutat 

túlfeszített életritmusunkra, törékenységünkre, saját érdekek 

hajszolására, az önzésre, a széthúzásra, és az összetartás hiányára hívja 

fel figyelmünket. Lelkünkben érdemes szétválasztani az értékes és a 

haszontalan dolgokat. Igazi hitpróbát hozhat nekünk az idei tavasz.  
 

Talán most ez a kényszerleállás, a bezártság segít nekünk abban, hogy 

még jobban megéljük húsvét örömét, Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepét.  

 
Ezen gondolatokkal kívánok Hövej Község Önkormányzata 

nevében, minden kedves Hövejen élőnek áldott, kegyelmekben 

gazdag Húsvéti ünnepet! 

 

 
 Horváth Istvánné 

    polgármester 

 

 

 

 

FALUNAPRÓL 

 

Önkormányzatunk 2020. június 13-ra tervezte be Falunapi 

rendezvényét és a Csipke Napot. Sajnos a koronavírus miatt kialakult 

vészhelyzetre való tekintettel megtartását nem tudjuk garantálni. Hisz 

a médiában egyre – másra értesülünk arról, hogy különféle 

rendezvények, programok maradnak el.    Minden attól függ, hogy az 

egészségügyi helyzet kockázatmentesen mit tesz lehetővé. A 

későbbiekben ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot! 

 

 
A Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” című pályázat keretében nyert 

támogatásból az orvosi eszközök beszerzése folyamatosan zajlik. 

 

A Magyar Falu Program nagy lehetőségeket hordoz magában a 

kistelepülések fejlesztése kapcsán. Önkormányzatunk kiemelten 

fontosnak tartja a háziorvosi rendelő fejlesztését, hogy a lakosság jobb 

egészségügyi szolgáltatásban részesülhessen.   A pályázatnak 

köszönhetően az elmúlt esztendőben felújítottuk az orvosi rendelő 

épületét kívül és belül egyaránt. Most ismét lehetőség nyílt a pályázat 

keretén belül, hogy a megújult háziorvosi rendelő, orvosi 

eszközparkját fejleszthessük. Az eszközök már meg is érkeztek, a 

háziorvos mind pedig a védőnő részére, melyek nagyban 

megkönnyítik a munkát.  Defibrillátor, mely életeket ment, szintén a 

beszerzett eszközök közt szerepel. Biztosítottuk a védőnői tanácsadás 

zavartalan működéséhez szükséges felszereléseket és műszereket.   

 

A „nemzeti és helyi identitás tudat” erősítése a címe, a Magyar Falu 

Programban ugyancsak sikeresen benyújtott pályázatunknak. E 

pályázat keretein belül egy hetes, nyáron megrendezésre kerülő 

csipkevarró és népművészeti tábort kívántunk megvalósítani. 

Megtartása szintén a járványügyi helyzet függvénye. Minden pályázat 

adta lehetőséget igyekszünk kihasználni, mely falunk fejlődését, 

széppé tételét biztosított előmozdítani. A jövőben folytatni szeretnénk, 

temetőnk és járdáink felújítását.  

 



Múlt és Jelen 
 

Falunk idősebb generációjának nem szükséges bemutatni Hövej 

szülöttét és jótevőjét Pócza Ferencet és nejét Koloszár Teréziát. 

Kriptájuk kovácsoltvas kerítése és fekete márvány síremléke a höveji 

temetőbe látogatóknak messziről feltűnik, melyet még életükben 

készíttettek el maguknak.  
 
 

Az idő vasfoga sajnos nem kímélte a 115 éve elhunyt házaspár sírját.  

A fekete márványkő megdőlt és veszélyessé vált. Az önkormányzat 

vezetése fontosnak tartja, hogy felújíttatja szakemberrel, ezzel is 

tisztelettel adózva emléküknek.  
 
 

Időutazásra hívom a Hírmondó azon olvasóit, akik nem hallottak a 

házaspár nemes tetteiről.  
 

Ferenc bácsiéknak családjuk nem lévén, minden vagyonukat a höveji 

egyházközségnek adományozták. Végrendeletében nem feledve a 

község szegény sorsú lakóit, megalapította a Höveji Szegények 

Menházát (mai önkormányzat épülete). A szegénysorban lévő 

családoknak anyagi támogatást nyújtott.  Plébániát alapított a 

községben , melyre 40.000 koronát tett le. Ezen kívül egy rétet és a 

házát ajánlotta fel, értéke 3000 korona átalakítási költséggel a plébánia 

épületének létrehozásához.  Kápolnát építtetett a Lourdesi Szűzanya 

tiszteletére 1886-ban, - az önkormányzattal majdnem szemben 

található-.  

Falunk szülöttéről, 1903. augusztus 13-án közölt cikket a Magyar 

Paizs című hetilap, mely méltatta az egyszerű höveji földműves nemes 

cselekedetét.  

Ne feledjük, hogy ebben a kis faluban olyan elődök éltek, kiknek dicső 

tettei és nevük átragyog az időn. 

 

 

 

 

 

Babaköszöntő  

 

Azért mert szerettek jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők 

boldogsága. 

Szeressetek mindig igaz szeretettel, 

A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember! 

Nagy boldogság tölt el bennünket, hogy az idei évben három családot 

is köszönthetünk. Hövej életében ritkán fordul elő, amikor az év első 

negyedévében egyszerre három újszülött érkezéséről számolhatunk be. 

A család, nagyszülők számára a legnagyobb életöröm, amikor 

megszületik a várva várt kisgyermek.  Számunkra is nagy öröm, hogy 

falunk lélekszáma kettő kisleánnyal és egy kisfiúval gyarapodott.  

Szeretettel üdvözöljük közösségünk új lakóit! Ezúton szeretnék 

gratulálni a kedves szülőknek:   

Buruzs Tibornak és Buruzsné Binder Anitának kisleányuk Izabella 

érkezéséhez. 

Fehér Lászlónak és Fehérné Kocsis Mónikának kisleányuk Dorina 

születéséhez. 

Kreiter Csabának és Kreiter-Pócza Claudiának kisfiúk Csaba 

érkezéséhez. 

Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok mind három 

családnak! 

     Horváth Istvánné 

         polgármester 

 

 

 
 

 



KEDVES HÖVEJI LAKOSSÁG! 

 

A kialakult járványügyi helyzet miatt minden helyi lakos, illetve 

magyar és nem magyar állampolgár felelősséggel tartozik, maga és 

mások egészségéért is. Nagyon komolyan kell vennünk a szakemberek 

útmutatásait és elvárásaiknak tegyünk eleget.  

Továbbra is mindenkit arra kérek, hogy  média csatornáin látott, hallott 

MARADJ OTTHON mozgalom ésszerűségét tartsuk be!  Kijárási 

korlátozás lépett életbe, március 28-tól – április 11-ig, melynek 

szabályait szintén tartsuk be!  

 

1. Lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek 

ellátása céljából lehet elhagyni. 

2. Az élelmiszerboltok, patikák , drogériák látogathatók lesznek. 

3. Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell betartani. 

4. Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az 

élelmiszerüzleteket és a patikákat. 

5. Ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem 

látogathatják.  

Az egész világban egészségügyi vészhelyzet van! Kérek mindenkit, 

hogy közösen vigyázzunk szeretteinkre, különös tekintettel a 

legveszélyeztetettebb korosztályra! Az óvintézkedések betartása 

elengedhetetlen! Ezért fenntartás nélkül fogadjuk el a járványügyi 

szakemberek utasításait, hisz ez nem jár fájdalommal. A be nem tartás 

viszont járhat!  
 

 A legfontosabb, aki csak teheti, maradjon otthon! 

 Az idős lakosaink mindenképen maradjanak otthonukban! 

 Gondoskodjunk idős szeretteinkről. lehetőleg úgy, hogy a 

legkevesebbet érintkezzünk velük!  

 Csak azok érintkezzenek egymással akik egyháztartásban 

élnek.  

 Tartsunk kellő távolságot mindenkitől. 

 

Kedves Nyugdíjas Klubtagok és Dalkörösök! 

 

Sajnos nehéz időket kell megélni. A világjárvány minden tervünket 

felülírt. Elmaradnak a klubdélutánok és a dalkörös próbáinkat sem 

tudjuk egyenlőre folytatni, pedig sok szép tervünk volt erre az 

időszakra. 

Most nagyon igaz a közmondás: „Ember tervez, Isten végez”. De 

legyünk bizakodóak, ezen a nehézségen is túl jutunk és újra 

találkozhatunk mindenkivel. Tovább végezheti lelkes közösségépítő 

munkáját civil szervezetünk. 

Néhány nap választ el bennünket Húsvéttól. Eddigi működésünk során 

megemlékeztünk minden ünnepkörről. Most így kívánok Mindenkinek 

az elkövetkező időre türelmet, kitartást és jó egészséget!  

 

Áldott megújulást hozó Húsvétot! 

 

 

     Anda Lászlóné Panni 

 

 

ARTÉZI KÚT 
 

 

1913-14-es évben a csornai járásban tífuszjárvány szedte áldozatait. 

Az akkori tisztifőorvos indítványára, a járvány megelőzésére számos 

rábaközi településen megkezdődött az egészséges vizet adó kutak 

fúrása.   Hövej artézi kútja 1914-ben készült el. 78 méter mélységből 

12,5 C
o
  fokos  vízzel látta el a településen élőket. Azóta működik és 

biztosította sok évtized óta, a jó minőségű ivóvizet.  Hövej életében 

nem csupán a víznyerést szolgálta, de évekkel ezelőtt az itt élők 

meghatározó találkozási helye is volt.  

Sajnos a kút már egy ideje nem működik.  Polgármester Asszony 

szakemberekkel vette fel a kapcsolatot, hogy a hibát elhárítsák. Bízunk 

benne, hogy várhatóan a közel jövőben sikerül a problémát megoldani 

és ismét folyhat a víz artézi kutunkból. 



 

- A képviselő-testület 2019. december 18. napján közmeghallgatást 

tartott. 

 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi 

költségvetését, 51.692.045 Ft fő ősszeggel. A bevételekből a 

feladatalapú állami támogatás összege a 2020. évben 22.321.493 Ft, a 

bevételek között szerepel továbbá a helyi adókból és gépjárműadóból 

származó bevétel, valamint a pénzmaradvány (többek között a 2019. 

évben pályázaton nyert, azonban még fel nem használt támogatás).  

 

-        Az önkormányzat a 2020. évben is támogatást nyújt a helyi civil 

szervezetek működéséhez. 

 

-        A képviselő-testület a Höveji Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

történt egyeztetés alapján úgy döntött, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező, az egyesület használatába adott Ford Transit típusú 

gépjárművet annak kihasználatlansága, valamint magas fenntartási és 

karbantartási költségei miatt értékesíti. Az autó vételárára tekintettel az 

önkormányzat további támogatást nyújt az egyesület részére, gépek, 

eszközök vásárlása céljából. 

 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (5) bekezdése és 

47. § 9. pontja alapján az út víztelenítését szolgáló árok az út 

műtárgya, melyre a törvény utakra vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. E jogszabályhelyekre tekintettel, az árokkal kapcsolatos 

bármely tevékenység végzéséhez előzetesen kérelmezni szükséges a 

közút kezelőjének hozzájárulását. 

 

 

                Dr. Pintér Orsolya 

           jegyző  

  

 

 A gyerekek ne járjanak össze, sem a játszótérre, sem a Faluház 

udvarán lévő sport parkba.  A játszótérre illetve a Faluház 

vaskapujára plakátot helyeztünk el, melynek értelmében 

határozatlan ideig használatát kérjük mellőzni!   

 Mint ahogy azt már kértem az idős korosztálytól, hogy 

egészségük biztonsága érdekében bevásárlási és 

gyógyszerellátási ügyeiket bátran jelezzék az Önkormányzatnál 

és a Falugondnoknál! 

Önkormányzatunk elérhetősége: 96/ 255-196,  

Falugondnok telefonszáma: +36 30 / 405-9643.  

Kérek mindenkit, bizalommal forduljanak hozzánk a fenti 

ügyek intézésében!  

 70 éven felüli lakosainknak önkormányzatunk kézfertőtlenítőt 

osztott ki.  

 Középületeink környékén fertőtlenítő permetezést végzünk a 

településen élők biztonsága érdekében.    

Továbbra is vigyázzunk magunkra, szeretteinkre és természetesen 

egymásra!  

Mindannyiunk közös érdeke, hogy minél hamarabb véget érjen a 

járvány, ezért tartsunk be minden szabályt! 

 

Kedves Önkéntes Segítők, Támogatók! 

 

Koronavírus járvány idején egyik alapvető, sokat számító dolog a 

szájmaszk, amivel emberi egészséget tudunk megvédeni. Sajnos arról 

is olvashatunk, hogy hiánycikké nőtte ki magát. Egy országos Segítség 

lépett életbe! A környékbeli települések híradásaiból is értesülhetünk, 

hogy varrónők fognak össze és a településen élők részére maszkokat 

készítenek. Értesültünk róla, hogy Hövejen is elindult egy 

kezdeményezés, és szájmaszkok készülnek a helyi lakosok részére. 

Köszönjük a segítők felajánlását! Fontos, hogy veszély helyzetben 

összefoghatunk egy nemes cél érdekében, hogy az emberek egészsége 

legyen az első!  

 



Önkormányzati Hírek 

 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 

30. napján tartotta alakuló ülését. A képviselő-testület ülései és 

döntései – főszabályként – nyilvánosak, az ülésekről készült 

jegyzőkönyvek és az önkormányzati rendeletek a korábbiakhoz 

hasonlóan megtalálhatóak Hövej község honlapján.  

 

Az alakuló ülés óta eltelt időszakban hozott fontosabb képviselő-

testületi döntésekről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot: 
 

- A képviselő-testület megválasztotta Ügyrendi Bizottságát: az 

Ügyrendi Bizottság elnökének Vörös Balázs képviselőt, tagjainak Dr. 

Gálné Stipkovits Teréz és Németh Gyula képviselőket választotta meg.  

- A képviselő-testület Szekeresné Czimmerman Ilona képviselőt 2019. 

október 30. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

választotta meg. 
 

A képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve 

megállapította a polgármester tiszteletdíját, döntött az alpolgármester 

tiszteletdíjáról, valamint saját döntése szerint rendeletet alkotott a 

képviselők tiszteletdíjáról: 

 

*  Horváth Istvánné polgármester tiszteletdíja – 2017. január 1. 

napjától változatlanul - havi bruttó 149.576 Ft, 
 

*  Szekeresné Czimmerman Ilona alpolgármester tiszteletdíja havi 

bruttó 80.882 Ft, 
 

*  a képviselők tiszteletdíja havi bruttó 13.873 Ft. 
 

A képviselő-testület megvásárolta a Koch & Partner Beteiligungen 

GmbH-tól a Hövej belterület 192/13 helyrajzi szám (1289 m2), a 

192/14 helyrajzi szám (1086 m2) és a 192/15 helyrajzi szám (802 m2) 

alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat. Az 

ingatlanok értékesítésének feltételeit a képviselő-testület az alábbiak 

szerint határozta meg: 

*         a telek megvásárlásánál előnyt élveznek: 
 

*         a höveji lakosok,  

*         a házas vagy élettársi kapcsolatban élő személyek, akiknek 

legalább egyik tagja 40 éven aluli, és 

*         a családos személyek, 

*         elidegenítési tilalom bejegyzése: a vevő a vásárlást követő 10 

éven belül nem idegenítheti el az ingatlant, 
 

*         beépítési kötelezettség előírása: a vevőnek legkésőbb a vásárlást 

követő 3 éven belül meg kell tennie a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentését az építésügyi hatóság felé. 
 

*         az ingatlanok vételárát a képviselő-testület a következők szerint 

állapította meg: 
 

*         a 192/13 helyrajzi számú, 1289 m2 nagyságú ingatlan vételára 

bruttó 1.600.000 forint, 
 

*         a 192/14 helyrajzi számú, 1086 m2 nagyságú ingatlan vételára 

bruttó 1.450.000 forint,  
 

*         a 192/15 helyrajzi számú, 802 m2 nagyságú ingatlan vételára 

bruttó 1.160.000 forint. 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójára benyújtott 

valamennyi, összesen 6 db pályázatot 6.000 Ft/hó összegű 

támogatásban részesítette. 

 
A képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve 

felülvizsgálta az Osli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

szóló megállapodást, és úgy döntött, hogy a 2019-2024-es 

önkormányzati ciklusban nem kíván változtatni a hivatali struktúrán, 

így a továbbiakban is Osli Községi Önkormányzattal és Veszkény 

Község Önkormányzatával közösen tart fenn közös önkormányzati 

hivatalt. 

- Az önkormányzat 2019 decemberében is 10.000 Ft/fő összegű 

támogatást nyújtott a nyugdíjasok számára.  


