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Juhász Gyula: Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.  
 

Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra régi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
 

 



 
 
 
 
 

Kedves Hövejiek! 
 

 
Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzetben az előző hírmondóban is olvasható terveinket 
nem valósíthatjuk meg. Nagyon sok ünnepváró elképzelésem volt, amit szerettem volna 
megvalósítani a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Közös alkotás, közös ajándék-
készítés, közös ünnepi díszek…. Mindez szertefoszlott. A karácsonyi vásárok és más 
összejövetelek is elmaradnak, de reméljük, hogy jövőre pótolhatjuk ezeket, a mostani 
időszak pedig alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk, mi is az advent igazi értelme… 
  

Lassan megkezdődik a visszaszámlálás karácsonyig. A boltok karácsonyi díszben 
pompáznak, s hamarosan minden település díszes ruhát ölt. Mindenki lázasan készül az 
ünnepre, ajándékokat vásárol, csomagol, a háziasszonyok szorgalmasan takarítanak, 
sütnek-főznek. Izgulunk, hogy minden tökéletes legyen, aztán kifáradva töltjük a 
karácsonyt, a sietős év vége előtti hajtás és a lázas ajándékbeszerzés megnehezíti a 
ráhangolódást. Úgy gondolom, ennél többről kell szólnia az adventi várakozásnak.  
 

Ne csak külsőleg, hanem lélekben is készüljünk az ünnepre. Bár együtt nem 
ünnepelhetünk, kívánom, hogy otthonaikat járja át a hangulatos, szíveket megdobogtató, 
ünnepeket megelőző várakozás: a bejgli illata, a pislogó mécsesek és égősorok, egy-egy 
karácsonyi dallam, ami szívünkbe varázsolja az ünnep hangulatát. Nem az a lényeg, hogy 
hogy drága dolgokat vásároljunk, hanem az, hogy legyen valami ajándék, ami szívből 
jön, amiről pontosan tudjuk, hogy megörvendeztetjük vele a másikat.  
 

Keressük tudatosan azokat a dolgokat, amelyek izgalommal töltenek el, boldoggá tesznek 
bennünket, vagy a körülöttünk lévő embereket. Tegyünk meg mindent, hogy a lehető 
legnagyobb türelemmel készüljünk, találjuk meg az olyan apró örömöket, amik az igazi 
hangulatát meghozzák az ünnepeknek. Minden napba csempészhetünk valami  
ünnepit. És tegyük ezt családosan, együtt, hiszen a gyermekeinknek ezekből a 
közösen eltöltött, vidám pillanatokból lesznek az örök emlékek.  
 

Az advent gyermekkorban a csodára való várakozás időszaka, felnőttkorban 
az ajándékozásra való várakozásé, idősebb korban pedig a szeretett személyek  
jelenlétére való várakozásé. Az adventi időszak segít abban, hogy jobban 
egymásra tudjunk hangolódni, segít feltöltődni, hogy általa mi is képesek 
legyünk adni. Nem baj, ha nem lesz minden tökéletes, csak szeretet és törődés 
legyen, figyeljünk egymásra!  
Az ünnep akkor az igazi, ha szeretetben tölthetjük el! 
 

Kívánom, hogy Adventkor a fények ne csak az otthonainkba  
költözzenek be, hanem a szívekbe is! 
 
 
Vargáné Molnár Zsuzsanna 
polgármester 

 



Az elmúlt hetekben történt… 
November 7-én sikeresen 
zajlott a Falutakarítás. 
Nagyon örülök, hogy ilyen 
sokan eljöttek. Gyerekek és 
felnőttek egyaránt kivették a 
részüket a munkából. Ezúton 
is köszönet mindenkinek, aki 
részt vett a falevelek 
összegyűjtésében, a szemét-
szedésben, az árkok rendbe-
tételében, a fák, bokrok 
metszésében, köszönet a 
fuvarozásért a süteményekért 
és a Nyaklevesnek a finom 

ebédért! A munka és ebéd után a Montázs Kézműhely Egyesület tagjaival alkothattak 
a gyerekek és felnőttek egyaránt. A téma az újrahasznosítás volt. Ki lehetett próbálni a 
quillinget, a guriga-pecsétet, készültek angyalkák, fenyők, csillagok, hópihék, őszi 
díszek. 
 

 
 
 
A faluszépítő nap után aztán sajnos már nem 
lehetett rendezvény. Így csak a képviselők 
részvételével szerveztünk programot: maszkokat 
csomagoltunk, több mint 200 kg almát raktunk 
zacskókba, amelyeket eljuttattunk minden házba. 
Jó egészséget kívánunk! 
 
  



Kedves Hövejiek! 
 

A közelgő adventi időszak programjai között terveztünk olyan alkalmat is, amelyen 
készült alkotásokkal dekoráltuk volna a falu közterületeit. Sajnos most ez a közös 
munka nem valósulhat meg, de mindenképpen szeretnénk, ha az adventi időszakra 
hangulatos, saját készítésű hóemberek, fenyők, szarvasok, szánkók lepnék el a Faluház, 
a polgármesteri hivatal és buszmegálló, valamint a játszótér környékét. Várjuk a 
felnőttek, családok jelentkezését, akik vállalják, hogy készítenek valamilyen kültéri 
dekorációt - amelyet aztán a további években is kihelyezhetünk a faluban! Kérjük, 
jelezze, aki szívesen csatlakozna a felhíváshoz! Az elkészült alkotásokat november 27-
én gyűjtjük össze, amelyről a jelentkezőkkel egyeztetünk, és természetesen nem marad 
el a jutalom sem! Reméljük, hogy a megszokott karácsonyi faludíszeket igazán egyedi, 
látványos alkotásokkal egészíthetjük ki idén, jövőre pedig már közösen ötletelhetünk 
tovább! Várjuk a jelentkezőket!!! 

 

 
 

Még van egy kis idő a rajzok elkészítésére! 
Várjuk az alkotásokat!  

 
 
 

Kedves Gyerekek! 
December 5-én, szombaton délután 15 
órától figyeljétek a 
csengőszót, s gyertek ki 
a házak elé, mert a 
faluba érkezik a 
Mikulás! Ha jók 
voltatok, zsákjából 
biztos előkerülnek az 
ajándékok!  

 
 
 

 



FONTOS INFORMÁCIÓK 

Telefonon történő 
egyeztetés:  

 időpont kérés, valamint 
receptírás miatt: 

 
MÉSZÁROS MIHÁLYNÉ: 

06-20/315-6696, 96/255-
079 

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

 

 

 

 

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS 

hétfőtől csütörtökig 8 órától 13 óráig 

Veszélyhelyzetben az ügyfélfogadás szünetel!  

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 

 

 



Szociális tűzifa támogatás – nyugdíjasok karácsonyi támogatása 
 

Hövej Község Önkormányzata szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan 
rászoruló kérelmezők részére. A támogatás annak nyújtható, akinek háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át. A tűzifa támogatás lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg. A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a 
célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni 
kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelmi viszonyait. A kérelmeket 2020. 
november 30. napjáig lehet benyújtani!  

A nyugdíjasok karácsonyi támogatásához szintén szükséges a nyomtatvány kitöltése, 
illetve a nyugdíjas szelvény csatolása. A tavaly támogatásban részesült személyek 
részére a nyomtatványokat eljuttatjuk. Aki még szeretne élni a lehetőséggel, a 
szükséges nyomtatványok átvehetők a polgármesteri hivatalban is! 

 

 

Könyvtári ajánló  
Ha majd ismét lehet látogatni a könyvtárat, érdemes lesz körülnézni, 
mert Tixi nagyon jó könyveket rendel! Egyik legfrissebb: Leiner 
Laura: Mindig karácsony című műve. 
Karácsony. Káprázatos fények az utcákon, készülődés az ünnepekre, tolongó 

emberek a plázákban. A bevásárlóközpont karácsonyi forgatagában, december 

23-án három lány egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor, amikor egy 

prank videónak köszönhetően 14:59 perckor hirtelen leáll a szerkezet. Hogy mi 

történik ezután? Kölcsönözzék ki, olvassák el, s megtudják!  

 



VÁLLALKOZÁS - AJÁNLÓ 

 

Továbbra is várom azoknak a 
vállalkozóknak a bemutatkozó 

anyagát, akik székhelye, telephelye 
Hövejen található! 

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! 



Idén mi is csatlakoztunk a Cipősdoboz Akcióhoz! Készítsünk minél több 
ajándékot, hogy sok-sok gyermeknek szerezhessünk örömet! 

Fontos tudnivalók:  

- A cipősdoboz alját és tetejét külön-külön vond be 
csomagolópapírral, majd töltsd meg ajándékokkal 3-4000 Ft 
értékben! A dobozt ne ragaszd le! 

- A dobozra írd fel, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánod! 
- Ajándékozhatsz játékot, könyvet, iskolai eszközöket, higiéniai 

eszközöket. 
- Ne tegyél a dobozba 

használt dolgokat, 
agresszivitásra késztető 
tárgyakat, romlandó 
ételeket, folyékony 
dolgokat, törékeny 
tárgyat, gyógyszereket, 
és alkohol tartalmú 
italokat! 

Az ajándékokat december 
20-ig lehet leadni. A 
helyről és időpontról 
egyeztessünk telefonon 
(06-30-6043636) vagy 
üzenetben!  
 

 
 
 

 

 


