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AZ UTOLSÓ HÍRMONDÓ MEGJELENÉSE ÓTA TÖRTÉNT… 
 
2022. január 13-án a Ceglédi Galériában megkezdtük az idei esztendő első 
kiállításának építését. Közben oda érkezett a Mária Rádió is, hogy ők is hírét vigyék a 
pókolással készülő csipkéknek. 14-én, pénteken Véghné Lőrincz Ágival a városi 
tévében meséltünk az örökségelemről. Megnézhettük a Kossuth Múzeumot is, majd 17 
órakor került sor a Höveji csipkevarrás élő hagyománya című kiállítás megnyitójára. 
Köszöntőt mondott Hegedűs Ágota, Cegléd város alpolgármestere, rábaközi 
népdalcsokorral közreműködött Szebeni Szilvia. Miután megnyitottam a kiállítást, 
Kovácsné Pócza Ágnes és Véghné Lőrincz Ágnes népi iparművészek csipkevarrás 
bemutatót tartottak. A kiállítást február 5-ig nagyon sokan megtekintették. A szervezők 
egy kisfilmmel is készültek a látogatóknak, a gyerekek a kiállításhoz kapcsolódó 
foglalkozásokon szebbnél szebb pókokat rajzoltak, s kirakókkal is készültek számukra.  

 

Önkormányzatunk a pályázati támogatásból vásárolt 10 m3 tűzifát, kiegészítette még 
20 m3-rel, hogy kicsit több jusson az igénylőknek. Örülök, hogy mindig akadnak 
segítőkész emberek, akik most is szívesen áldozták fel szabadidejüket arra, hogy 
házhoz vigyék a fát azoknak, akik ezt nem tudták megoldani. Köszönet érte!!! 

A 2021-es évet egy jó hangulatú, vacsorával zárta a Höveji Csipkevarrók Köre, a 2022-
es évet pedig sok-sok tervvel indították...  A höveji hímzés korai motívumai közé 
tartozik – többek között – a „nefelejcs” is. Az újjáalakult nyugdíjasklub tagjainak ez 
jutott az eszébe, amikor a névválasztáson gondolkodtak. A hűség szimbóluma. 
Kapcsolódik hozzá a remény, az emlékezés is. Jó hangulatú beszélgetések, sütizések, 
énekek, játékok, előadások, kirándulások és egyéb közösségi események várnak 
azokra, akik részt vesznek a rendszeres összejöveteleken. Szeretettel várnak továbbra 
is minden höveji nyugdíjast! 

 

Január 14-én a Kisalföld is hírt adott a höveji eseményekről, kiemelve a közösségépítés 
fontosságát, 19-én pedig már a ceglédi eseményekről szólt a cikk.  



Január 16-án a Mesevilág cirkusz és varieté 
érkezett Hövejre. 
 
Január 19-én átvettem a Fő utcai ház kulcsait, 
amelyet a Montázs Kézműhely Egyesület 
vásárolt a Magyar Falu Program keretében, s 

mellyel célunk egy alkotóház létrehozása.  
 
Szerencsésen indult ez az év 
is: a Höveji Nyakleves, a 
Höveji Gyermekekért Egyesület és a Höveji 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 350-350.000 Ft 

támogatásban részesült a NEA által kiírt „Helyi és területi hatókörű 
civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázaton.  
 
Hövej Község közösségi oldalán minden eseményt, információt 
megosztunk, amelynek köze van a településhez, a csipkéhez. Igy 
például a hegykői Csipkeház bejegyzéseit is. Január 25-én egy képen 

szerepelt Szigethy Istvánné, Bözsi néni, a Népművészet Mestere által készített höveji 
csipketerítő, valamint Pantelics Angelika, a höveji Montázs Kézműhely Egyesület 
tagjának gyönyörű csipkés mézeskalács szíve.  
 

Januárban kezdtünk el ismerkedni a csipkeveréssel. 
A Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott 
pályázatnak köszönhetően 5 fő részére kaptunk 
eszközöket, alapanyagokat, s videofelvételek 
segítségével sajátítottuk el a csipkeverés alapjait. 
Ugyancsak ebben a hónapban gyakoroltuk a 
kosárfonást is: készültek a szappantartók, húsvéti 
díszek és kisebb-nagyobb kosarak. De kipróbáltuk a 
nemezelést, valamint sor került karkötő csomózásra 
is.  

Január végén ismét 
meghirdettük a zsákbamacska-
csomagos alkotós játékot. 
Február 5-én megtartottuk az 
idei első alkotós 
foglalkozásunkat: a Kreatív 

Ötletek Klubját. Volt quilling, mézeskalács díszítés és festés is. 

 
Üzleti klub alakult Kapuváron, amely tagjaival havonta összeülünk beszélni a fontos 
dolgokról, lehetőségekről. 



Február elején a padlás pakolása közben egy óriási, gyönyörű könyvre bukkantunk. 
Lesz mit beleírni!  
A Höveji Csipke Egyesület Győrváron járt február 5-én, a IX. Vas megyei 
Gasztronómiai fesztiál és böllérverseny c. rendezvényen.  
Az Élelmiszerbank tájékoztatása szerint Hövejen 2021-ben összesen 11.509.146 Ft 
értékben mentettünk meg élelmiszert: 17187 kg kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt.  
Örülünk, hogy ennyivel mi is hozzájárulhattunk az élelmiszerpazarlás és egyben az 
élelmiszerek megsemmisítése okozta környezetterhelés csökkentéséhez is! 

 

Csütörtökön a Höveji Nefelejcs Nyugdíjas Klub néhány 
tagja Győrbe kirándult, ahol megnézték az egyik 
legnagyobb magyar festő, Munkácsy Mihály kiállítását.  
 
Február 26-án sor került a VIII. Kapuvári Böllérmáj és 
Gasztronómiai Fesztiválra, ahol a Höveji Nyakleves 
mellett Zsófi csapatának is szurkolhattunk. Höveji 
Nyakleves - 3 db ezüst, valamint a Höveji Önkormányzat 
és a Véghelyi Bt. különdíja, Szofi főzős vlogja - 1 arany, 
2 bronz, és a Höveji Önkormányzat különdíja. 

Gratulálunk a csapatoknak! 
Büszkék 

vagyunk rátok! 
 
 
 
 

Lomb fejlődött gyökeréből – Devecseri Zoltánról is olvashattunk a Jel folyóiratban. 
2021-ben mi is részt vettünk és támogatást kaptunk a 
Településfásítási programban. Ennek révén 30 db fát 
ültethettünk el a faluban március 12-én, szombaton.  
 
A Höveji Csipkevarrók Köre és a Montázs 

Kézműhely Egyesület 150.000 Ft-ot 
nyert a "Civil szervezetek szakmai 
programjának megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 
2022" című pályázaton.  
 
Februárban mi is csatlakozunk az ukrán-orosz háború menekültjeinek, 
valamint a kárpátaljai rászorulók számára szervezett gyűjtéshez. 



Önkormányzatunk 50.000 Ft-ot utalt át a 
segélyszámlára, továbbá a menekültek orvoshoz való 
szállításában is segítettünk.  
Március elsején felvételeket készítettek a múzeumban 
a Höveji Csipkéről és a csipkevarrásról.  
Március 2-án Csáfordjánosfára kirándult a Nyugdíjas 
klub néhány tagja.  

Ezen a napon a Montázs Kézműhely 
Egyesületet képviseltük Győrben, az 
Iparkamarában, ahonnan újabb 
kapcsolatokkal tértünk haza.  
 
Március 5-én a Höveji Csipkevarrók 

Köre szervezésében Herendre 
– Balatonendrédre és Siófokra 
kirándultunk.  
 
Március 9-én az Iparkamara 
szervezésében szakmai 
kiránduláson voltunk Budapesten, ahol több kiállítást is 
megnéztünk.  

 
Zenés-táncos vacsorát szerveztünk Nőnap 
alkalmából és méltóképpen megemlékeztünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcról is. 
Március 14-én  

„Honszerelem! 
Vess tiszta lángot!” 
címmel a Szent 

Mihály Szekere Vándorszínház előadását láthattuk, 
melyben közreműködött Valter Ferenc a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, Nagy Csaba zongoraművész, Móga Bence néptáncos.  

 
Nagy örömmel adtuk át ebben a 
hónapban a képviselő-testület 
ajándékát falunk legifjabb lakójának, 
Lunànak.  
 

Ismét megtisztultak az árkok, járdák és a Hövejre 
vezető utak menti területek – köszönet a sok 
segítőnek, valamint a Nyaklevesnek a finom ebédért!  
 
Németh Hajnal Aurora az Aurora FolkGlamour márka kitalálója, melynek 
középpontjában a régi magyar népviseletek, a régi hímzésminták állnak. 
Az egyedi, extravagáns, népi ékszerek között a höveji minták is 
megjelentek, de höveji minták kerültek színező naptárba, karácsonyi 
üveggömbökre és húsvéti tojásokra is. 



Auróra minden kollekciójában az egyediségre 
törekszik, kultúránk tovább éltetésére, ezért nagy 
örömmel csatlakoztunk legújabb kezdeményezéséhez, 
a Minden Magyarok ruhája projekthez. Mindegyikünk 
hozzátette a maga kis részét, s hímzésünk így egy 
közösségi alkotás lesz majd az elkészült ruhán.  

 
Márciusban került sor a XVIII. 
Kárpát-medencei Népi 
Textilfesztiválra. Dr. Tóthné Kőrősi 
Zsófia pályamunkáját kiemelt I. 
díjjal jutalmazta a zsűri.  
 

Az elültetett fák mellé néhány virágot is ültettünk, hogy színes 
legyen a hivatal udvara.  
 

Rajzpályázatot hirdettünk Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulója alkalmából, amely verseihez kapcsolódott. 
Március 26-án került sor Tavaszváró programunkra, amelyen 
kézműves foglalkozásokkal, fajátékokkal vártuk a gyerekeket, 
felnőtteket. Sor került az alkotó- és rajzpályázatok 
eredményhirdetésére. Érkezett hozzánk Kristály Márton 
magyar rekorder vízgömbművész, a Kuttyomfitty Társulattól 
láthatták Az eltáncolt cipellők c. előadást, majd Molnár Orsi gyermekkoncertje zárta a 
napot. A Höveji Nyakleves pedig lángost sütött.  
 

   
 
Március 28-án Mosonszolnokon 
járt a Nyugdíjasklub.  
 
Húsvétra ismét a Höveji 

Gyermekekért Egyesület készítette a dekorációt a faluban és 
egy kis ajándékkal is meglepték a 
gyermekeket. 
 
Újabb örömhír: kistelepülési településtervek elkészítésére 
benyújtott pályázatunk támogatása.  
 
Húsvétkor tojáskereső játékkal vártuk a gyerekeket, 
családokat.  



Április 6-án Komáromba kirándultunk a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából. 
Megnéztük a Csillagerődöt, s egy csodálatos előadást. Április 7-én „Kertészkedj 
okosan” címmel Mádi István tartott előadást a nyugdíjas klubban. A klub tagjainak 
munkáiból pedig láthattak néhányat a lébényi kiállításon.  

 
A Magyar Falu Program keretében a „Tanya és falugondnoki buszok 
beszerzése”, valamint az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése / felújítása" című pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesült, így önkormányzatunk buszvásárlásra 
14.991.828 Ft, útfelújításra 44.985.318 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesül.  

 
Április 22-én a Montázs Kézműhely 
Egyesület is részt vett a Rábaközi 
Szakmabörzén.  
Április 23-án egy Egészségnap volt a 
Faluházban: Csongey Rozália jógát tartott, 
Tóth András a népi pióca kezelésről beszélt, 
meridián torna volt Őry Irénnel,  biorezonanciás mérés 
Verbőczy Péterrel, s egészséges ételek bemutatója, kóstolója 
Frau Zsófiával.  

 
Részt vettünk a XXI. 
Nemzetközi Csipkekiállításon, 
Kiskunhalason.  
 

Április 30-án – meglepetésként – 
májusfát állítottak a hivatal 
udvarára.   
 
Május elsején a Rábaközi Muzeális 
Kiállítóhelyen nyílt kiállítás az alkotó 
foglalkozások munkáiból, ahova a 

csipkeverő szakkörön készült darabokat, valamint a Höveji Csipke 
Egyesület munkáit is kiállítottuk. A Majálison pedig a Montázs 

Kézműhely Egyesület tagjai tartottak 
kézműves foglalkozásokat.  

Győri Bevásárló Utcák Alapítvány 
szervezésében megvalósuló Kult.Utca a Király 
utcában című programon Véghné Lőrincz 
Ágnes mutatta be a Höveji Csipkét.  



Május 4-én Civil fórumot tartottunk a Faluházban.  
 

A könyvtári programok 
keretében május 5-én, 
csütörtökön 17 órakor Bősi 
Éva Paverpol 
textilszobrász, oktató volt a 
vendégünk. Új technikával 
ismerkedtünk, üvegdíszeket 
készítettünk.  

 
A Kamara Kézműipari Tagozata a Hagyományok Házával együttműködve 2022-ben 
is Népi Iparművészeti Zsűrizést szervezett, amelyen Höveji Csipkéket is értékeltek.  
 

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a Höveji Csipke Egyesület 
HUNG-2022 kódjelű felhívás keretében benyújtott "Múlt és jövő" című 
pályázata 2.800.000 Ft támogatásban részesült. A III. célterületre 

beadott pályázatok esetében Kovácsné Pócza Ágnes "Értékőrző viselet", 
Szekeresné Czimmermann Ilona "Tavaszi fuvallat" és Dr. Tóthné Kőrösi 
Zsófia "Elegánsan csipkében" című - támogatott - projektjei révén nyílnak 
újabb lehetőségek arra, hogy bemutassuk, hogyan jelenhetnek meg a 
höveji motívumok a különböző stílusban készült ruhákon.  
 
Elkészült Bendesné Vörös Ildikó népi iparművész első höveji csipkével 
díszített, "ILDA"HÖVEJI CSIPKE VIRÁGOK elnevezésű kollekciója is.  
 
"Egy hét, amely rólunk, a településeinkről, közösségeinkről, értékeinkről szól." – idén 
is csatlakozunk a Közösségek Hete programjaihoz. Hétfőn a két csipke egyesület tagjai 
gyűltek össze a Csipke Múzeumban, egész nap hímeztek, bemutatókat tartottak. 
Szerdán a Höveji Gyermekekért Egyesület tagjai kerékpáros akadályversenyt 
szerveztek. Csütörtökön a Montázs Kézműhely Egyesület tagjai alkotó foglalkozásokat 
tartottak, a Höveji Nyakleves pedig gofrival várta a résztvevőket. Szombaton a Berek-
kergető Gyaloglóklub Szilvás-túrára indult.  

 
 
Május 18-án sor került a gesztenyefák favédelmi 
permetezésére.  
 
Szerződésben az Élelmiszerbankkal, 2021 májusa óta 225 
alkalommal mentettünk élelmiszert a soproni Auchan-nal 
közösen. Az idő- és az üzemanyag-megtakarítást szem előtt 



tartva idén május 23-tól a csornai Penny áruházzal vagyunk 
kapcsolatban, bízva a hosszú távú közös munkában, melynek célja, 
hogy az élelmiszerfeleslegek ne a kukába, hanem megfelelő helyre 
kerüljenek - elősegítve az élelmiszerpazarlás és a nélkülözés csökkentését, 
hozzájárulva az élelmiszerek megsemmisítése okozta környezetterhelés 
csökkentéséhez is. 
 
Május 21-22-én a kalocsai, matyó és halasi csipke 
mellett mi is meghívást kaptunk a bécsi AchtUngarn 
fesztiválra. A kiállítás, bemutató mellett láthatóak voltak 
a Hrivnák Tünde által tervezett ruhák is.  
 

Tovább szeretnénk bővíteni 
szolgáltatásainkat: a Csipke Múzeumba 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, 
foglalkoztató füzetekkel készülünk.  
 

 A májusi testületi ülésen köszöntük meg - a Rendőrség Napja alkalmából - Kapui 
Mihály r.törzszászlós, Hövej körzeti megbízottjának a településért 
végzett kiemelkedő munkáját. 
A Kapuváron megrendezésre kerülő Rábaközi ízek 
főzőversenyén Frau Zsófi egy arany és egy különdíjat 
nyert!  

A Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége szervezésében dr. Tóthné 
Kőrősi Zsófia, a Höveji Csipke Egyesület tagja 
Buharába, Üzbegisztánba utazott, ahol 
kiállításra, mesterségbemutatóra is sor került.  
 

Május 30-án „kitáncolták” a 
májusfát.  
 

Május 31-én gartai ovisok 
látogatták meg a Csipke Múzeumot.  

2022. június 4-6-án részt vettünk 
Szentendrén a Skanzenben a Pünkösdi 
Örökségünnepen.  
 
 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 
június elején segítettek abban, hogy a Faluház udvarán a 
két kapu közötti teljes terület fölé háló kerüljön! Köszönet 
az anyagok beszerzéséért, a betonozásért, a rászánt időért, 
s azért, hogy mindig vannak olyan emberek, akik szívesen 

segítenek a felmerülő problémák, feladatok 
megoldásában! 
 
Újabb cikk a Kisalföldben! 



A Csipke Egyesület és a Csipkevarrók Köre tagjai rendszeresen összejönnek hímezni, 
mintákat cserélni, tanulni egymástól. Az elmúlt időszakban is nagyon sok látogatója 
volt a Csipke Múzeumnak. A cikkek mellett online felületeken és különböző 
kiadványokban is megjelent a höveji csipke.  

 
Elindult az Alkotó-ház projekt: sokan gyűltünk össze, 
hogy kicsit kitakarítsuk, lomtalanítsuk a házat, rendbe 
tegyük az udvart, hogy minél előbb használható legyen!  

A Höveji 
Gyermekekért 

Egyesület a tavalyi évben a Magyar Falu Program 
keretén belül Vár-túrák címmel nyert támogatást. 
Ennek egyik állomása Visegrád volt június 18-án.  

Június 20-án elindultak a Tankerületek táborai. 
Ennek keretében a Montázs Kézműhely Egyesület 
tagjai két héten keresztül a környékbeli iskolákban 
tartottak alkotó foglalkozásokat.  

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 
tájékoztatása szerint a földgázszállító rendszeren 
2022. július 13-án 13 óra és 17 óra közötti 

időszakban gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végeznek, amely 
időszak alatt a gázellátás nem biztosított. A meghatározott gázszüneti időszakban a 
vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása 
érdekében a gázkészülékek előtti csapot zárva kell tartani és a 
gázvételezést szüneteltetni szükséges. Ezen megelőző intézkedések 
teljesítéséhez kérjük a közreműködésüket!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezajlott a lomtalanítás, tervezzük az elektromos, elektronikai hulladékok gyűjtését, 
elszállítását. Továbbra is gyűjtjük a kupakokat a buszmegállónál, az üvegeket be lehet 
dobni a bolt melletti tárolóba, az elhasznált olajat, zsiradékokat a polgármesteri hivatal 
udvarán lévő kukába! Kérünk Mindenkit, hogy minden hulladékot a megfelelő tárolóba 
helyezzenek! Az otthoni sárga szelektív edényekbe is a megfelelő hulladéktípust 
dobják! A sárga edényekben gyűjthetnek PET palackot kupakkal együtt, száraz 
mosószeres flakont, fóliát, nylon szatyrot, tasakokat, 
gyümölcsleves- és tejes kartondobozt, üdítő- és sörös italdobozt, 
fém konzerves dobozt, állateledeles fémdobozt lehet ezekben elhelyezni. 



 
 
Kedves Olvasók! 
Időnként szükséges a könyvtári állomány ellenőrzése, 
leltározása. Emiatt kérünk mindenkit, a tavaly 
kikölcsönzött könyveket hozzák vissza a könyvtárba, 
vagy jelezzék, hogy melyikekre kérnének további 
hosszabbítást! A könyveket le lehet adni a 
polgármesteri hivatalban is! Köszönjük!  
 
 
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány tájékoztatója:  
JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: 
egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett 
családtag elvesztését. Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen 
panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a 
teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál. Aki 
szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára 
marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy 
másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, 
kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor 
ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már 
elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon. Az 
alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen 



hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára 
embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az 
Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai 
pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek 
emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az 
ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a 
pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig) 
panasz@cchr.hu info@cchr.hu; www.cchr.emberijogok.hu 

 

 

Szeretném ismét felhívni a figyelmet a közösségi együttélés írott 
és íratlan szabályaira! A tulajdonosok tartsák rendben az ingatlanuk 
előtti környezetet! Nézzék át a kerítéseket is, hogy a háziállatok ne 
tudjanak kiszabadulni az udvarokról! Illetve javítsák meg saját 
kerítésük hibás részeit, hogy a szomszédnak is zárt udvara 
lehessen! Figyeljünk oda egymásra, s viselkedjünk úgy, hogy azzal 
ne zavarjuk az itt élő lakosság nyugalmát. Lehetőleg vasárnap, ünnepnapokon, illetve a 
késő esti vagy kora reggeli órákban ne végezzünk hangos zajjal járó tevékenységet 
(fűnyírás, munkagépek, zene, stb.) .  

 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi, közösségi együttélést érintő 
szabályokra és lakossági kötelezettségekre hívom fel a figyelmet.  
 
Fűnyírás, közterület tisztán tartása 
A tulajdonos köteles gondoskodni 
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha 
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület 
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról. 
A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő 
használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztán tartani. 
 
A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el – többek között –: 

• aki az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli 
meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg; 



• aki az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, az ingatlan előtti utcarész (az 
út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik; 

• aki az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadék elvezető 
árkot feltölti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja; 

• aki beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló ágak, bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik. 

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetője 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 
Közterületen építőanyagok tárolása 
Helyszíni szemle során, illetve lakossági bejelentések alapján megállapításra került, hogy a 
község területén néhány ingatlan előtt, a közterületen építőanyagot, építési törmeléket, egyéb 
anyagokat tárolnak.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a 
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. 
 
A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el – többek között –: 

• aki a közterületet közterület-használati szerződés nélkül, vagy abban foglaltaktól eltérő 
módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, 

• aki mezőgazdasági és sétáló út mentén 10 méteres védősávban bármilyen eszközt, 
anyagot elhelyez, vagy azt tárolásra használja. 

 
Az önkormányzat mint az érintett közterületek, közutak kezelője és tulajdonosa részéről a 
fentiek szerinti célra egy ingatlantulajdonos részére sem került és nem is kerül kiadásra 
hozzájárulás, ezért kérem az érintetteket, hogy 2022. augusztus 26. napjáig szíveskedjenek a 
közterületről eltávolítani az oda elhelyezett építőanyagokat, építési törmeléket. 
 
Avar és kerti hulladék égetése 
Az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges házi komposztálással, illetve 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak való átadás útján. Amennyiben ez nem 
megoldható, akkor - a lakosság egészségét és a levegő tisztaságának védelmét szem előtt 
tartva - égetés útján kezelhető, kizárólag kiszárított állapotban. 
 
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 elégetni. Vasárnap és 
ünnepnap égetni tilos! Avar és kerti hulladék nem égethető általánosan elrendelt 
tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 
 
Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén! 
Tilos az avar és kerti hulladék között más hulladékfajtát égetni! 
 
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj), más légszennyező 
segédanyag (pl.: gumi), illetve hulladék nem használható. 
A kiszárított avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, saját tulajdonban, 
vagy használatban lévő telken szabad égetni úgy, hogy az égetés személyi biztonságot nem 
veszélyeztethet, vagyoni és környezeti kárt nem okozhat, a környezetében lévő zöld 
növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja.  



Tilos égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m 
távolságon belül. Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű, valamint 
távközlési vezetékek alatt. 
 
A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén azonnal el kell oltani. Az égetés 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható (pl.: oltóvíz, homok, lapát…). 
 
Az égetésből eredő kárért az égetést végző személy felel, a polgári jog szabályai szerint. 
Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, közigazgatási 
bírsággal sújtható. 
 
 
Telekadó 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya – főszabályként 
– az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. 
 
Az adó alapja a telek m2-ben megállapított területe. A képviselő-testület a telekadó 
tekintetében az önkormányzat közigazgatási területét az alábbi két adózási övezetre határolta 
el: 
a) I. Övezet: Diófa sétány, Fortuna köz, Horgász utca, Kecsege köz, Napsugár utca, Sellő út, 
Tölgyfa sor, Tündér köz, 
b) II. Övezet: az első övezeten kívül eső valamennyi ingatlan. 
 
Az adó mértéke az I. Övezetben 30 Ft/m2/év, a II. Övezetben 2 Ft/m2/év. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését 
(pl. telek megvásárlása, öröklés), illetve változását (pl. telek eladása) követő tizenöt 
napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.  
Az adatbejelentéshez szükséges formanyomtatvány a polgármesteri hivatalban, illetve az 
önkormányzat elektronikus ügyintézési felületén elérhető. 
  
Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, 
az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. 
 
Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március 15-ig, 
valamint szeptember 15-ig fizeti meg. 
 
 
Szociális támogatások 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hövej Község Önkormányzata kérelemre, a 
jogosultak részére az alábbiakban részletezett szociális támogatásokat biztosítja. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi támogatási forma biztosításához kérelmet 
szükséges benyújtani, melynek formanyomtatványa a polgármesteri hivatalban elérhető. 
Valamennyi kérelemhez szükséges csatolni a kérelemben feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, így különösen: 

• munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónapra 
vonatkozó, a munkáltató által kiállított igazolás vagy a fizetési jegyzék, 



• nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági, 
rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a 
kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nyugdíjszelvény, 

• a fentiek közé nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás, 
• amennyiben a kérelmező nem rendelkezik jövedelemmel, az erről szóló nyilatkozat. 

 
Csatolandó további igazolások ellátásonként: 

• temetési támogatáshoz: temetési költségek igazolása, halotti anyakönyvi kivonat 
másolata, 

• szülési támogatáshoz: születési anyakönyvi kivonat másolata, 
• iskolakezdési támogatáshoz: középiskolás diák tanulói jogviszonyának igazolása, 

felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatói jogviszony igazolása, 
• helyi lakáscélú támogatáshoz: adásvételi szerződés másolata vagy hatósági 

bizonyítvány másolata, 
• karácsonyi támogatáshoz: középiskolás diák tanulói jogviszonyának igazolása. 

 
Rendkívüli települési támogatás: 
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető, aki a létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750 Ft-ot), egyedül élőknél és 
gyermekét egyedül nevelő esetén a 250%-át (jelenleg 71.250 Ft-ot) nem haladja meg. 
 
Támogatás nyújtható 
a) egyszeri alkalommal, melynek összege legalább 1.000 Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 %-a (jelenleg 28.500 Ft) lehet, és egy naptári éven 
belül ugyanaz a személy (család) legfeljebb 3 alkalommal részesíthető támogatásban, 
b) havi rendszerességgel, legfeljebb 12 hónapra, melynek havi összege legalább 1.000 Ft, de 
legfeljebb 10.000 Ft lehet, vagy 
c) kamatmentes kölcsön formájában. 
 
Különös méltánylást érdemlő esetben méltányossági rendkívüli települési támogatás 
állapítható meg, mely esetében a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 15-szöröse (jelenleg 427.500 Ft). A méltányossági rendkívüli települési 
támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft. 
 
Temetési támogatás: 
Temetési támogatásban részesíthető az a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó 
személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét (jelenleg 285.000 Ft-ot). 
 
A temetési támogatás összege 40.000 Ft. A kérelem benyújtásának határideje a temetést 
követő 6 hónap. 
 
Szülési támogatás: 
Támogatásban részesíthető az a szülő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét (jelenleg 
285.000 Ft-ot). 
 



A támogatás összege újszülött gyermekenként 40.000 Ft. A kérelem a szülést követő 6 
hónapon belül nyújtható be. 
 
 
Iskolakezdési támogatás: 
Támogatásban részesíthető az általános iskolában és a középiskolai nappali tagozaton tanuló 
gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, továbbá a – képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, teljes idejű, nappali tagozatos – felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató. 
 
A támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-
szeresét (jelenleg 285.000 Ft-ot). 
 
A támogatás összege személyenként, valamennyi korosztály esetén egységesen 15.000 Ft. A 
kérelem évente gyermekenként egy alkalommal, tárgyév szeptember 1-től szeptember 30-ig 
nyújtható be. 
 
Idősek támogatása: 
Támogatás nyújtható annak, aki 
a) öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett vagy legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig 
megszerzi, vagy 
b) megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági 
ellátás) részesül és 

ba) 60. életévét betöltötte vagy 
bb) 60. életévét legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig betölti. 

 
A támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-
szeresét (jelenleg 285.000 Ft-ot). 
 
A támogatás összege 10.000 Ft. A kérelem évente egy alkalommal, tárgyév november 15-től 
december 15-ig nyújtható be. 
 
Helyi lakáscélú támogatás: 
Egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíthető az a lakást vásárló, illetve új lakást 
építő, 40 év alatti személy, aki 
a) lakástulajdonnal nem rendelkezik, 
b) Hövej községben lakóhellyel rendelkezik, 
c) az új lakás felépítésére vonatkozóan az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, 
bővítésének megtörténtét tanúsító, véglegessé vált hatósági bizonyítvánnyal vagy a 
használatbavétel tudomásulvételéről kiállított, véglegessé vált hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkezik, és 
d) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 15-szörösét (jelenleg 427.500 Ft-ot). 
 
Ha a kérelmező házas vagy élettársi kapcsolatban él, a fenti feltételeknek a házaspár vagy az 
élettársak mindkét tagjának meg kell felelnie, azzal az eltéréssel, hogy a házaspár vagy az 
élettársak legalább egyik tagjának kell 40 éven alulinak lennie. 
 
A támogatás összege 200.000 Ft. 



 
A kérelem 

a) új lakás építéséhez 
aa) az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét 
tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válását vagy 
ab) a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági bizonyítvány véglegessé 
válását 

követő 7 hónapon belül, 
b) lakás vásárlásához az adásvételi szerződés megkötését követő 7 hónapon belül 

nyújtható be. 
 
Karácsonyi támogatás: 
A támogatás az éves költségvetésben előirányzott keret erejéig nyújtható, és a támogatás 
mértékét gyermekenként azonos összegben kell megállapítani. 
 
Karácsonyi támogatásban részesíthető 
a) a 0-18 éves korú gyermeket és 
b) a 18. életévét betöltött, középiskolai nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő család 
vagy egyedülálló szülő. A tanköteles korú gyermek esetén a támogatás megállapításának 
további feltétele, hogy a gyermek általános iskolában vagy középiskolai nappali tagozaton 
tanuljon. 
 
A támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15-
szörösét (jelenleg 427.500 Ft-ot). 

dr. Pintér Orsolya 
jegyző 

 

Tervezett programok: 

Nyári táboraink: 

1. JÚLIUS 4. hétfő - 8. péntek: játék, alkotás, vetélkedő, kedden strandolás 
Celldömölkön, pénteken kirándulás Sárvárra, Szombathelyre 

2. AUGUSZTUS 1. hétfő – 5. péntek: játék, alkotás, strandolás Pápán, kirándulás 
 
 

 

KÉSZÍTSÜNK KÖZÖSEN ISMÉT 
FALUNAPI DEKORÁCIÓT! 
Tervezett időpont: augusztus 11. csütörtök 
16 órától 
 

A rajzpályázatot meghosszabbítjuk: ha még valaki szeretne plakátot tervezni, július 
20-ig megteheti! Augusztus 15-ig pedig várjuk a főzőcsapatok jelentkezését!  

ALKOSSUNK EGYÜTT!  



 

 

Augusztus végére – a tavalyihoz hasonló rendezvénnyel készülünk. A programok egy 
része még szervezés alatt. Ami biztosan várható:  

 

II. NYÁRZÁRÓ GASZTROPROGRAM ÉS 
CSIPKETALÁLKOZÓ 

 
2022. augusztus 26. péntek 

Előadások a Csipke Múzeumban: 
 Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna  
 Németh Hajnal Auróra és Zsikó Zsuzsanna 

énekesnő  
 Kósa Klára  
 By Me Relation - Újra megtekinthetőek lesznek 

Hrivnák Tünde Höveji Csipkével díszített ruhái 
 
kb. 21 órakor: PatkóRock koncertje a sörsátorban 
 

2022. augusztus 27. szombat 

7 órától a főzőcsapatok érkezése 
9 órától  

 kézművesek, alkotók, hímző közösségek érkezése 
 fajátékok, kosár körhinta 
 kézműves termékek vására 
 kiállítások, mesterség-bemutatók 

 



 kézműves foglalkozások  
 tombola  

 
10 óra: Vaga Banda Gólyalábasok – „Vándormutatványosok” – 
gólyalábas, óriásbábos előadás 
 
12 órától:   

  „Jó ebédhez szól a nóta” - 
Greznár Zoltán és zenekara  

 Néptáncegyüttesek műsora 
 Kalocsai Hagyományőrző 

Egyesület viselet-, és néptánc bemutatója 
 Óvóbácsi Zsongoldája – zenés 

gyermekműsor  

 CAPUCCINO Együttes – mulatós 
zene  

 Bogyoszlói Férfi Dalkör  

 KvintOperett  
 
 
 
 

 
 21 órától bál hajnalig a GALAXY 

Tánczenekarral  
 

 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK 
 MINDENKIT!!! 



Tombolafelajánlásokat gyűjtünk! 
Az idei Nyárzáróra tombolát is tervezünk. Kérjük, aki teheti és 
módjában áll támogatni rendezvényünket, tegyen tombolafelajánlást, 
hogy minél több résztvevő arcára varázsolhassunk örömteli mosolyt! 
A legkisebb dolog is jól jön! Az ajándékokat a polgármesteri 
hivatalban gyűjtjük. Köszönjük a segítséget!  

 

Kis-Rába Menti Központi 
Háziorvosi Ügyelet: 

9330 Kapuvár,  
Lumniczer S. u. 10. 

96/430-104 

 
 

Dr. Dezamics Marianna 
fogszakorvos 

hétfő: 9:00 – 16:00 
szerda: 8:00 – 15:00 

csütörtök: 8:00 – 12:00 
Telefon: +36-30/ 969-9635 

 

 
Könyvtár nyitva tartása: 

SZERDA 17-19 óra 
 
 
 

 

Az Osli Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei:  

Osli: 96/250-151, igazgatas@phosli.t-online.hu 
Hövej: 96/255-196, onkormanyzat@hovej.hu 
Veszkény: 96/252-306, hivatal@veszkeny.t-online.hu 
 
 
 

 

 
 

A Háziorvosi Szolgálatot 
dr. Hollósi Katalin és dr. Bencze Zsolt 

háziorvosok látják el. 
 

Páros héten hétfőn és csütörtökön dr. 
Bencze Zsolt, szerdán dr. Hollósi Katalin,  
páratlan héten hétfőn és csütörtökön dr. 
Hollósi Katalin, szerdán dr. Benze Zsolt 

 

A rendelési idők: 
Hétfő: 12:00 – 14:00 óráig Himodon 
Kedd: 8:00 – 10:00 óráig Himodon 

Szerda: 12:00 – 14:00 óráig Hövejen 
Csütörtök: 11:00 – 12:30 óráig Himodon 

 

Időpont kérés, receptírás miatt telefonon 
történő egyeztetés továbbra is szükséges! 

 

Farkas-Horváth Szandra asszisztensnő 
7:30 és 15:30 között elérhető a  

06-20-3156696-os mobilszámon, illetve 
rendelési időben:  

 
dr. Bencze Zsolt: 06-70-4094520 

dr. Hollósi Katalin: 06-20-3425810 

FALUGONDNOK ELÉRHETŐSÉGE:  
06/30-405-9643 


