
FOGADÓ ÓRÁK 
 

 

HIVATAL NYITVA TARTÁSA: 

Hétfőtől - csütörtökig: 8-13.30 óra 

ügyintéző: Bizilja Rozália 
 

Horváth Istvánné polgármester: 

szerda: 9.00-11.00 óra 

vagy telefonos egyeztetés alapján:  

+36 30/487-74-62 
 

Dr. Kiss Bernadett jegyző: 

szerda: 9-12 óra 

 

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: 06-30/969 96 35  
 

KÖNYVTÁR nyitva tartása: 

szerda: 17-19 óra 
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HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ 

 
 

 

Tavasszal az egyik legjelentősebb, és legszebb keresztény ünnepünket 

a Húsvétot köszönthetjük, élhetjük át, együtt emlékezve Jézus Krisztus 

megváltó áldozatára, és feltámadására. Az eredetileg zsidó ünnep az 

egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A zord tél után 

mindnyájan vártuk a tavasz beköszöntét, a virágba boruló természet 

csodáját.  A tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március 

vagy április hónapban tartunk, mozgó ünnep lévén. 

A húsvéti ünnepkörhöz számos egyházi és világi szokás, szimbólum 

tartozik. A népi tradíciók már elvesző félben vannak, de még 

találkozhatunk a locsolkodás kedves hagyományával. A víz 

megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak. 

 
 

Aranyosi Ervin: Húsvéti gondolatok 

Lám csak jó az ember, aki képes adni! 
Ki szűkös világban, ember tud maradni! 

Aki nem vagyont gyűjt, nem halmoz kincseket, 
Ki a kevésből is képes adni neked! 

És nem is vár hálát, minek, hiszen tudja, 
szeretetből épült a mennyország útja. 

Menni sem kell rajta, állhatsz rajta szépen. 
A mennyország ott van az ember szívében. 

 

 

 
 

Közérdekű információ 
 

Közintézményeink (faluház, orvosi rendelő) felújítását, karbantartását 

elkezdtük.  Kazánjaink elavultak, cseréjük esedékessé vált. Az újak 

beszerzésénél az energiatakarékossági szempontokat igyekszünk 

figyelembe venni.  Faluházban jelenleg is folynak a munkálatok. 

Ehhez kérjük megértésüket és türelmüket.  
____________________________________ 

 

Településünkön nagy figyelmet igyekszünk fordítani a közterületek 

rendjére, az önkormányzati tulajdonú közpark, intézményi területek 

rendbetételére, rendben tartására, környezetünk szépítésére és 

védelmére. A szemetelés sajnos nem kerüli el falunkat sem. 

Bejelentések érkeznek Önkormányzatunkhoz az utcán, illetve árokban 

talált eldobott energia italos dobozokról, műanyag flakonokról, 

csipszes zacskókról.  A szemetelőket nagyon nehéz tetten érni. Ezért 

szeretném kérni a kedves lakosságot, hogy ügyeljünk környezetünk 

tisztántartására. Szemetet a hulladékgyűjtőbe helyezzük el, így óvjuk  

lakóterületünket! 
  _____________________________________ 
 

A kiszárított avart és kerti hulladékot március 1-től május 1-ig, illetve 

szeptember 1-től december 1-ig, hétfőtől - szombatig 8.00 és 18.00 óra 

között lehet égetni. Vasárnap és ünnepnap az égetni tilos! 

  _____________________________________ 
 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

9/2014. (X.12.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja alapján az 

ingatlan előtti utcarész (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és 

tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a fenti szabályt nem tartja be 

150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

 

 

              Dr. Kiss Bernadett  

                          jegyző 



Elmúlt időszak eseményei 

 
Höveji Csipke Nyugdíjas Klub 2016. február 16-án látta vendégül az 

Osli Vadgesztenye valamint a gyórói Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

tagjait. Zenés farsangi műsoros rendezvény résztvevőit, vendégeit 

Anda Lászlóné köszöntötte. A jó hangulatról Rugli Béla gondoskodott.  

A finom ételeket a Höveji Nyakleves főzőcsapata készítette a 

vendégek megelégedésére. Köszönjük az önkéntes segítők, és főzők 

közreműködését valamint a fényképezést, videó felvétel készítését  

Anda Lászlónak.  

  ______________________________ 
 

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a háziorvosunk ismét 

Dr. Hoffer Dániel. Himod és Hövej községekben Hoffer doktor úr 

látja el a háziorvosi teendőket. 

Hövejen a rendelési idő:  SZERDA 13.00- 15.00 

 

  ____________________________________ 

 

Megalakult falunk negyedik civil szervezete, a Höveji Csipkevarrók 

Köre, 2016. decemberében. Vezetője: Bendesné Vörös Ildikó 

Feladatuknak tekintik a höveji csipkevarrás élő hagyományának 

ápolását, átörökítését a fiatal generáció számára.  

Szombat délutánonként a Faluház ad otthont összejövetelüknek.  

Továbbra is szeretettel várják 17.00-19.00 óráig, a varrást megtanulni 

vágyókat illetve a már varrni tudó asszonyokat és leányokat.  
  ________________________________________ 

 

 

2017. március 17-én a Polgári Védelmi Szervezetek továbbképzését 

Hövejen, a Faluházban tartották. Osli, Veszkény és falunk önkéntes 

tagjai vettek részt a rendezvényen.  
  ________________________________________ 

 

 

 
 

Húsvét alkalmával, Községünk Önkormányzata nevében 

kívánok minden kedves höveji lakosnak, kicsiknek és 

nagyoknak áldott, békés, megszentelt ünnepet! 

 
 

      Horváth Istvánné  

          polgármester 

 

 

 



Elkövetkezendő időszak programjai 
 

   KÖZÖSSÉGEK HETE  

 

Az internet adta lehetőséget kihasználva több oldalon igyekszünk 

megjelenni, hogy még szélesebb társadalmi körben váljon ismertté, 

Hövej egyedülálló népművészeti kincse.  

Ezért is csatlakoztunk a Közösségek hete programhoz, amely  

ráirányítja a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a 

közösségekben rejlő értékekre. Hövejen rövid idő alatt négy civil 

szervezet is alakult, mely a közösségi összefogásnak jó példája.  
 

Hagyományteremtő céllal rendezvénysorozat indul a Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi szerepvállalásáról, mely a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos 

Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg. 

Hövej Község Önkormányzata az elsők között társult a programhoz, 

ezen keresztül is szeretnénk felhívni a figyelmet helyi értékünk 

bemutatására. 

A rendezvény időpontja 2017. május 13. (szombat) 

Helyszín: Faluház 

A program keretében bemutatkoznak településünk civil szervezetei: 

Höveji Csipkevarrók Köre, Höveji Nyakleves Egyesület, Höveji 

Csipke Nyugdíjas Klub.  

A részletes programról a későbbiekben értesítünk mindenkit.  Továbbá 

olvashatják www.hovej.hu felületen valamint a Hövej Község 

Önkormányzata Facebook közösségi portálon. 

 

GYERMEKNAP 

 

Önkormányzatunk az idei esztendőben is megemlékezik a 

Gyermeknapról, melynek időpontja május 27. (szombat). 

Szombathelyi  Kalandparkba tervezzük gyermeknapi programunkat.  

Az autóbusz foglalása miatt kérjük a kedves szülőket, hogy  április 

28.-ig jelezzék a részvételi szándékot. Jelentkezni az önkormányzati 

telefonszámon lehet: 96/255-196 Horváth Miklósnénál. 

 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ VERSENY 

 

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára egy nagyon fontos 

rendezvény, az évente megrendezésre kerülő Önkéntes Tűzoltók 

Versenye.  

2017. június 3-án (szombaton) Himod ad helyet a rendezvénynek.  

Hövejen 2016. márciusában szerveződött újra a lelkes fiatalokból álló 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Néhány esztendőn át nem volt önkéntes 

csapata falunknak. Községünkben mindig voltak olyan személyek, 

akik erős akarattal, azon fáradoztak, hogy ez a régmúltra visszatekintő 

civil szervezet újjá szerveződjön.  
 

FALUNAPRÓL… 

 

Következő programunk 2017. június 17-én (szombaton) lesz. Ezen a 

napon tartjuk immár hagyományossá váló falunapi rendezvényünket. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat és kérni mindazok jelentkezését, 

akik valamilyen formában támogatni tudják a programot. A támogatás 

minden formáját szívesen elfogadjuk. Legyen az tombola tárgy 

felajánlás, főzésben való részvétel, önkéntes segítség. Várjuk a 

főzésben résztvevők jelentkezését. 

Falunap keretében Emlék Kiállítás nyílik a Csipke Múzeumban, 

mellyel az elhunyt höveji varróasszonyokra szeretnénk emlékezni, 

akik aktív részesei voltak a több mint másfél évszázados höveji csipke 

történelmének. Az Ő munkáikból, régi fényképfelvételekből épül fel a 

kiállítás anyaga. 

Itt szeretnénk megszólítani minden kedves hövejit, a családi csipkék 

megőrzőit, akiknek birtokában van édesanyja, nagyanyja, dédanyja 

kézimunkája, valamint régi fotója és a kiállítási gyűjtemény számára 

szívesen felajánlanak a tulajdonukba lévő kézimunkák közül, kérjük, 

jelezzék az alábbi telefonszámokon:  

+36 30/726-29-42  illetve  +36 30/590-55-30. 

Köszönjük szépen segítségüket, közreműködésüket!  

http://www.hovej.hu/

