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„Nyár és tél között úgy vándorol 
Október, November, 

mint a poros országúton 
két szomorú ember. 

 
Kertek, lankák körül jönnek, 

mennek havas tájra, 
búsan integet utánuk 

egy kopár fa ága. 
 
 

Mint rossz gyerek, a szél őket 
sárral megdobálja, 

utánuk fut, ruhájukat 
s hajukat cibálja. 

 
Nyár mögöttük, tél előttük, 

néha meg-megállnak 
s búcsút intenek a hervadt,  

búslakodó tájnak. 
 

(Zelk Zoltán: Nyár és tél között) 



Kedves Hövejiek! 
 

A képviselők és magam nevében ezúton is 
szeretném még egyszer megköszönni 
mindenkinek, aki október 11-én részt vett a 
választáson és leadta szavazatát. Külön 
köszönjük azoknak, akiktől sok-sok 
támogatást, segítséget kaptunk, s akik minket 
tiszteltek meg bizalmukkal. Mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy munkánkkal megszolgáljuk ezt a bizalmat! Ennek 
érdekében továbbra is várjuk az ötleteket, jobbító elképzeléseket. Azon leszünk, hogy 
Hövej fejlődjön, közösségünk összetartson, s töretlen hittel dolgozzunk a sikerért - 
Hogy a legjobb legyen itthon, Hövejen! 

Vargáné Molnár Zsuzsanna 
 
 

Szeretném megköszönni, hogy harmadszor is mellettem voksoltak. Megtiszteltetésnek 
érzem, és minden erőmmel igyekszem meghálálni. Hiszem és hirdetem, hogy ott a 
legboldogabb az ember, ahol megérinti a törődés. Tisztesség és alázat a főbb erényeim 
közül valók. Kicsit több békesség, jóság, szelídség. Kevesebb viszály, irigység. Ezt 
kívánom közös jövőnkre! 

Dr. Gálné Stipkovits Teréz 
 
Tisztelettel szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak minket, bíznak 
bennünk, hiszik, hogy jobbá tudjuk tenni kis közösségünk életét. Nehéz időszak mögött 
állunk képviselőtársaimmal együtt, de bizonyítottuk, hogy összefogással, egymás 
támogatásával mindent elérhetünk. Szeretnénk, ha mindenki magáénak érezné és 
szívesen csatlakozna az eseményekhez, ami a falunkban történik.  
Szeretettel és tisztelettel: 

Szekeresné Czimmerman Ilona 
 
Köszönöm a megtisztelő bizalmat és a támogatást a képviselőtestület újra 
választásához. Közösségünk bizonyította a változás szükségességét, ennek első jelei 
láthatóak és érezhetőek kis falunkban: az emberek mosolyognak, beszélgetnek 
egymással, mindenki tenni akar az új közösségért. Láthatóan valami elindult. Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy a bizalmat megszolgáljuk és építsük Önökkel együtt ezt 
a kis közösséget. Tisztelettel: 

Németh Gyula 
 
Szeretném megköszönni ismét a falunak a belém vetett bizalmat. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy megszolgáljam. Nehéz idő áll mögöttünk, de hiszek benne, hogy 
összefogással egy szebb és élhetőbb falut teremtünk, ahol a jövőben nem a széthúzás, 
hanem az egység lesz a jelszó. Tisztelettel: 

Vörös Balázs 

 



Október 11. óta történt események: 
 

Cikk a Kisalföldben 

 
 

Október 20. kedd 
 

Ezen a napon tartottuk az első civil fórumot, amelyen 
9 egyesület képviseltette magát. A témák között 
szerepeltek az elmúlt időszak eseményei, jövőbeni 
tervek, pályázatok, lehetőségek. 
 

Több civil szervezet – működésre, programok 
megvalósítására beadott - pályázatait pozitívan 
bírálták el az elmúlt időszakban. A 
közreműködésemmel (V.M.Zs.) beadott pályázataikat 
támogatták a következő egyesületeknek:  
 

Höveji Csipke Egyesület 
Höveji Csipkevarrók Köre 

Höveji Nyakleves 
Montázs Kézműhely Egyesület 

 



2020. október 22. csütörtök 
 

Az országos ajánlásokat figyelembe véve, az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire emlékezve, szűk körben róttuk le 
tiszteletünket, és helyeztünk el koszorút az 
emléktáblánál. 

 

„… lényeges dolgokat emberek között soha nem a 
szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek 
intéznek el.” Márai Sándor szavai ezek, aki végigélte azt 
a forradalmat, melyről megemlékezünk. Soha sem a 
szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, 
hanem a tettek, a cselekedetek. Kiállás a másikért, 
segítségnyújtás embertársainknak, figyelmesség ... 
mind-mind olyan cselekvés, amellyel közvetlen 
környezetünkre hatást tudunk gyakorolni, s ha ez az 
odafigyelés a másik emberre szélesebb körben is 
elterjed, akkor talán jobbá tehetjük a mai 
Magyarországot is. 
 

 
2020. október 24. szombat 
 

Tökfaragós délutánt szerveztünk a Faluházba, amelyen nagyon sokan részt vettek. A 
Höveji Gyermekekért Egyesület tagjai biztosították a tököket és irányították a 
tökfaragást. A Montázs Kézműhely Egyesület tagjai közül Fábiánné Domán Hermina, 
Kelediné Mészáros Ágnes és Varga Veronika készült alkotó foglalkozásokkal a 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szintén a Montázs egyesület meghívására érkezett 
Molnár Orsi, aki nagyon jó hangulatot teremtett zenés műsorával. Köszönjük Attilának 
a programban való közreműködést! Továbbá Pistinek és segítőinek a hamburgereket 
és a részvételt mindenkinek, aki eljött és jól érezte magát! 
 

 
 



 
 

 
TOVÁBBI TERVEINK…. 

 
 

NOVEMBER – DECEMBER 
 

November 21. szombat 
Készülődés az adventre - kézműves foglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak 
 

December 5. szombat 
ÉRKEZIK A MIKULÁS! 

 
December 12. szombat 

Karácsonyi díszek készítése – alkotó foglalkozások kicsiknek 
és nagyoknak 

 
December 19. szombat 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 
 

Karácsonyi díszek, dekorációk készítése – CSAK FELNŐTTEKNEK!  
(időpont később!) 

 
 

Részletek később!  



 



 
 

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, 

az élet dolgai új értelmet nyernek. 

Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, 

új fénnyel ragyognak a világra hárman.”  

 

 

Szeretettel köszöntjük falunk legfiatalabb lakóját, Zalánt 
(09.12.) Ezúton is gratulálunk a szülőknek: Balogh 
Grétának és Vörös Balázsnak. Nagyon jó egészséget és sok 
boldogságot kívánunk az egész családnak!  

 

K
É

Z
M

Ű
V

E
S

 F
O

G
L

A
L

K
O

Z
Á

S
O

K
 

20
20

. n
ov

em
b

er
 7

-é
n

, 1
4 

ór
át

ól
 a

 F
al

uh
áz

ba
n!

 
T

ém
a:

 ú
jr

ah
as

zn
os

ít
ás

 
 



FONTOS INFORMÁCIÓK 
 

 

Telefonon történő egyeztetés továbbra is fenn áll: 
 időpont kérés, valamint receptírás miatt: 

 
MÉSZÁROS MIHÁLYNÉ: 06-20/315-6696, 96/255-079 

DR. ADORJÁNI ELŐD HUBA: 06-30/327-9658 

 

 
 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázat keretében meghirdette a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2020/2021. tanév második és a 
2021/22. tanév első félévére vonatkozóan. 
Aki szeretne élni a lehetőséggel, még van egy kis 
idő! A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 
november 5. 

A részletes pályázati kiírás itt elérhető: 
A típusú 
pályázat: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bu
rsa_hungarica15/ 
B típusú 
pályázat: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bu
rsa_hungarica16/ 



A Beledi Egyesített Szociális Központ tájékoztatója: 
 
Ellátási típusok:  
A házi segítségnyújtás során, a házi gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy - az 
igénybe vevő lakásán, saját lakókörnyezetében, önálló életvitelének fenntartásával - 
szükségleteinek megfelelően, az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 
szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 
fejlesztésével biztosított legyen.   
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.  
 

A közösségi pszichiátriai ellátás  egy 
komplex gondozási forma, amely 
biztosítja az ellátási területen élő 
pszichiátriai- és 
szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy segítséget kapjanak ahhoz, hogy 
családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy minél teljesebb, konfliktus 
mentesebb életet élhessenek.  
 

A szociális étkeztetés célja, a megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd 
biztosítása az arra rászorulók részére.   

Rácz Árpádné 
 
 

Az STKH tájékoztatója:  
  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korona vírus terjedésének megelőzése céljából 2020. 
november 1-től határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadást valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban (Sopron, Sárvár, Körmend, Kapuvár) szüneteltetjük. Az 
ügyfelek megkereséseit továbbiakban e-mailben, postai úton, telefonon, valamint 
november 2-tól újdonságként honlapunk 24 órás elektronikus ügyfélkezelési 
rendszerében (tájékoztató mellékelve) fogadjuk az alábbi elérhetőségeken. 
  

ugyfelszolgalat@stkh.hu  stkh@stkh.hu 
  

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
9401 Sopron Pf.101. 
  

Sopron: 99/505-380 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 7:00-19:00 
Sárvár: 95/200-240 hétfő, szerda, csütörtök 8:00 -14:00; kedd 10:00-17:00 
Körmend: 94/200-560 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 8:00-16:00 



 24 órás elektronikus ügyfélkezelési rendszer (chatbot) 
www.stkh.hu 

 



VEGYES-BOLT 

Telefonszám: 96/255-402 

 

NYITVA-TARTÁS: 

Hétfőtől péntekig: 
6:30 – 12:00 és 14:30 – 17:00 

Szombat: 6:30 - 12:00 
Vasárnap: 8:00 – 9:30 

 

TÓTH JÁNOS GÁBORNÉ és 
TÓTH JÁNOS GÁBOR ajánlata a 
boltban, amelyeket – igény esetén az 
idősek és betegek részére – a 
megrendelés után falugondnokunk 
házhoz is szállít: 

 

Kenyérfélék: 
Ambrózia kenyér 500 g 

Ambrózia szelt kenyér 1000 g 
Ambrózia szelt kocka kenyér 1000 g 

Büki rozsos szeletelt 1000 g 
Grahamos kenyér 1000 g 

 

Péksütemények: 
Fitberry bagett 250 g 
Graham zsemle 56 g 
Vizes zsemle 56 g 

Ambrózia sós kifli 56 g 
 
 

Kelt finomáru: 
Fonott kalács 500 g 
Fonott kalács 250 g 
Kakaós kalács 500 g 
Lekváros bukta 110 g 

 

Leveles finomáru: 
Csokis végű túrós süti 95 g 
Kakaós leveles csiga 100 g 

 

Akár torta- és sütemény-rendelés is 
leadható! 

 

 

Ezúton szeretném megkérni azokat a 
vállalkozókat, akik székhelye, 

telephelye Hövejen található, hogy 
küldjenek egy bemutatkozó anyagot. 
Szívesen megismertetnénk a lakosságot 
és tágabb környezetünket is arról, mi a 

tevékenységi körük, mivel foglalkoznak, 
milyen szolgáltatásokat kínálnak! 

A bemutatkozó / tájékoztató anyagokat küldhetik a zsuzsa770828@gmail.com e-mail 
címre, vagy az önkormányzat elérhetőségeire! 



HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS 

hétfőtől csütörtökig 8 órától 14 óráig 

Dr. Pintér Orsolya jegyző 

szerda: 9:00 – 12:00 

 
Vargáné Molnár Zsuzsanna polgármester 

szerda: 14:00 – 16:00 

valamint előzetes egyeztetés alapján 

 tel.: +36 30/ 487-7462 

 

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: 17:00 – 19:00 

 

Kis-Rába Menti Központi Háziorvosi Ügyelet: 

9330 Kapuvár, Lumniczer S. u. 10. 

96/430-104 

 

  Kedd – csütörtök – szombat: 11:30   


