
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 2022. január 13-án a Ceglédi Galériában megkezdtük az év első kiállításának 
építését: A Höveji Csipkevarrás élő hagyománya. Riportot készített a Mária 
Rádió és a városi tévé is. Köszöntőt mondott Hegedűs Ágota, Cegléd város 
alpolgármestere, rábaközi népdalcsokorral közreműködött Szebeni Szilvia. 
Kovácsné Pócza Ágnes és Véghné Lőrincz Ágnes népi iparművészek 
csipkevarrás bemutatót tartottak. A szervezők kisfilmmel, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készültek a látogatóknak.  

 Önkormányzatunk a pályázati támogatásból vásárolt 10 m3 tűzifát, 
kiegészítette még 20 m3-rel, amelyet segítőkész emberek házhoz is vittek 
azoknak, akik ezt nem tudták megoldani.  

 Az újjáalakult nyugdíjasklub a „Nefelejcs” nevet választotta magának, amely 
a höveji hímzés korai motívumai közé tartozik.   

 Januárban több cikk jelent meg a Kisalföldben a ceglédi kiállításról és a 
höveji eseményekről – kiemelve a közösségépítés fontosságát.   

 Január 16-án a Mesevilág cirkusz és varieté érkezett Hövejre. 
 Január 19-én a Montázs Kézműhely Egyesület megkapta a Fő utcai ház 

kulcsait, amelyből egyszer Alkotóház lesz.  
 A Höveji Nyakleves, a Höveji Gyermekekért Egyesület és a Höveji Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 350-350.000 Ft támogatásban részesült (NEA).  
 Hövej Község közösségi oldalán minden eseményt, információt megosztunk, 

amelynek köze van a településhez, a csipkéhez. 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. 
 Padlás-pakolás közben egy óriási, gyönyörű könyvre bukkantunk.  
 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.  

 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 Nyaklevesnek és 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. 

 Lomb fejlődött gyökeréből – Devecseri Zoltánról a Jel folyóiratban. 
 2021-ben 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 NEA 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 1. Felvételek 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. 
 Méltóképpen megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról: 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. 

 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 (Aurora FolkGlamour) egyedi, extravagáns, népi 
ékszerei között a höveji minták is megjelentek, de höveji minták kerültek 
színező naptárba, karácsonyi üveggömbökre és húsvéti tojásokra is. Mi is 



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.  

 Március: XVIII. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon Dr. Tóthné Kőrősi 
Zsófia pályamunkáját kiemelt I. díjjal jutalmazta a zsűri.  

 Színes virágokat ültettünk a hivatal udvarára.   
 Rajzpályázatot hirdettünk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 

alkalmából, amely verseihez kapcsolódott. 
 Március 26. Tavaszváró program kézműves foglalkozásokkal, fajátékokkal, 

Molnár Orsi koncerttel. Érkezett hozzánk Kristály Márton magyar rekorder 
vízgömbművész, a Kuttyomfitty Társulattól láthatták Az eltáncolt cipellők c. 
előadást. A Höveji Nyakleves pedig lángost sütött.  

 Március 28-án Mosonszolnokon járt a Nyugdíjasklub.  
 Húsvétkor tojáskereső játékkal vártuk a gyerekeket, családokat. A Höveji 

Gyermekekért Egyesület készítette a dekorációt a faluban és egy kis 
ajándékkal is meglepték a gyermekeket. 

 Támogatták településtervek elkészítésére benyújtott pályázatunkat.  
 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 előadása a klubban.   
 A nyugdíjas klub tagjai is kiállítottak Lébényben.   
 A Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk buszvásárlásra 

14.991.828 Ft, útfelújításra 44.985.318 Ft támogatásban részesült.  
 Április 22-én a Montázs tagjai is részt vettek 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 1. A csipkeverő szakkörön készült darabokat, valamint a Höveji 

Csipke Egyesület munkáit is kiállítottuk a kapuvári múzeumban. A 
Majálison pedig a Montázs tagjai tartottak kézműves foglalkozásokat.  

 Győri 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.  

 Sikeres Hungarikum-pályázatok: A Höveji Csipke Egyesület "Múlt és jövő" 
(Höveji Csipke Egyesület) "Értékőrző viselet" (Kovácsné Pócza Ágnes), 
"Tavaszi fuvallat" (Czimmermann Ilona), "Elegánsan csipkében" (Dr. 
Tóthné Kőrösi Zsófia).  

 Elkészült Bendesné Vörös Ildikó népi iparművész első höveji csipkével 
díszített, "ILDA"HÖVEJI CSIPKE VIRÁGOK elnevezésű kollekciója 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 dolgozunk együtt.  

 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.  
 Június elején – szintén összefogással – a Faluház udvarán a két kapu közötti 

teljes terület fölé háló került.  



 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.  

 A Höveji Gyermekekért Egyesület „Vár-túrák” című támogatott 
projektjének 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 – több mint 1500 kisgyermeknek.  

 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!  

 Rendszeresen megosztjuk az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány tájékoztatóit.  

 Minden héten érkeztek vendégek a Csipke Múzeumba: a környékről és az 
ország más tájairól egyaránt. Folyamatosan bővítjük a Csipke Múzeum 
kínálatát, a csipkék mellett höveji kulcstartók, dobozok, füzetek is kaphatók. 
Ezek többségét Varga Veronika tervezte és készítette. Szintén ő készítette 
azokat a fa játékokat, amelyek kapcsolódnak a csipkéhez, s amelyekkel 
nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is szívesen játszanak. 

 Június 3-án a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Jordánia fővárosában, 
Ammanban szervezett egy divatbemutatót, amelyen részt vett dr. Tóthné 
Kőrösi Zsófia is. 

 Június 15-én újabb cikk: Höveji csipke határon innen és túl címmel. 
 A Höveji Nefelejcs Nyugdíjasklub tagjai június 16-án Répcelakon jártak.   
 Részt vettünk a bogyoszlói Rábaközi Magyar Nóta és Katonadal Fesztiválon.  
 A kupakokkal ismét segítettünk valakinek!   
 A Höveji Csipkevarrók Köre is részt vett Németh Hajnal Auróra „MINDEN 

MAGYAROK RUHÁJA” projektjében. Fekete bársonyra készültek a 
hímzések piros-pink-bordó és napsárga fonalakkal. A Csipkekörön kívül 
Bendesné Vörös Ildikó is küldött egy hímzést Aurórának, amelyből egy szív 
alakú hímzett táska készült.  

 Június 24-25-én Kozárdon mutattuk be a Höveji Csipkét.  
 A XXX. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázaton a díjazottak között volt 

Brenner Jenőné, aki a MEZ különdíját kapta a höveji hímzés viseleti 



darabokon történő megjelenítéséért, Kovácsné Pócza Ágnes pedig Dr. Fekete 
Zoltán polgármester különdíját kapta.  

 Július 4-én indult első Erzsébet-táborunk (Ötletelő), ahol sok-sok játék, 
alkotás, előadás, kirándulás várta a gyerekeket. Volt légvár, fajátékok, 
strandoltunk Celldömölkön, útba ejtettük Sárvárt, s a szombathelyi 
Kalandvárosban töltöttünk egy napot. Interaktív előadással érkezett hozzánk 
Bende Ildikó, s Molnár Orsi is koncertezett nálunk. A hivatal udvarára pedig 
egy Tündérkertet készítettünk – figurákkal, manólakkal, virágokkal.  

 Szofi Főzős Vlogja a rábapatyi X. Családias Vesszős Fesztivál és 
főzőversenyen II. helyezést ért el.  

 Csatlakoztunk idén is az Irány a Rábaköz programsorozathoz. Július 30-31-
én és augusztus 13-14-én a látogatók a csipkekészítési bemutató mellett 
kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, valamint a MinkArt Design 
termékekből is láthattak egy kis ízelítőt.  

 Vár-játékok címmel augusztus 1-5. között is tábort szerveztünk. Az alkotás 
és játék mellett Sopronban túráztunk és moziztunk, a pápai Várkertfürdőben 
strandoltunk. Bepillanthattunk a bőrművesség mesterségébe. Voltunk 
hajókázni Győrben, majd az Ugriparkban töltöttük a délutánt.  

 A Höveji Csipke Egyesület tagjai augusztusban részt vettek a X. Esterházy 
Barokk Ételfőző Fesztiválon.  

 Augusztus 16-án az M1 munkatársai ismerkedtek a pókozással.  
 A Höveji Gyermekekért Egyesülete tagjainak pipacsai mellé augusztus 18-

án közösen készítettünk falunapi dekorációkat.  
 Augusztus 20-án a Höveji Csipke Egyesület tagjai részt vettek a Mesterségek 

Ünnepén, ott voltak a FolkTrend! „A hagyomány a régi, a stílus új” 
szlogennel meghirdetett eseményen 

 Elkészült a Napsugár utca és a Diófa sétány útja, és az új játszótér.   
 Augusztus végén ismét sor került a Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és 

Csipketalálkozó című rendezvényre. Augusztus 26-án, pénteken előadóink 
között volt Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Németh Hajnal Auróra, Zsikó 
Zsuzsanna. Megismerhettük a Nemeshanyi Csipkét, majd kicsit később a 
PatkóRock koncertezett nálunk.  

 Augusztus 27-én, szombaton a Vaga Banda gólyalábasai szórakoztatták a 
közönséget, majd a színpadon folyamatosan voltak programok: Movement 
Dance School, Greznár Zoltán és zenekara, Rábacsanaki Kavalkád 
Néptáncegyüttes, Bogyoszlói Férfi Dalkör, Óvóbácsi Zsongoldája, 
Capuccino Együttes, KvintOperett. Bemutatkozott a Kalocsai 
Hagyományőrző Egyesület. Nagyon sok tombolatárgyat sorsoltunk ki. A 
napot bállal zártuk a Galaxy Tánczenekarral. A megnyitón részt vett 
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő úr és Dr. Pető Péter, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke is. Itt osztottuk ki a főzőverseny 



díjait, a játszótérhez kapcsolódó rajzpályázat díjait, valamint két különdíjat: 
a 2021-es év önkéntese Hainer László, a 2021-es év ifjú önkéntese Hainer 
Levente lett. A főzőversenyen idén a szilváé volt a főszerep. Az első 
helyezett a Kapuvári Bográcsos Egyesület lett, akik az Iparkamara által 
felajánlott fődíjat is átvehették. A zsűri tagjai: Kerék Szabolcs, Tóth Zoltán 
és Lőrincz Károly.  A kísérő programok között volt kosár-körhinta, 22-féle 
fajáték, vásár, 7-es rúgó verseny (nyertesei Tóth Gábor és Lengyel Zalán), 
kézműves foglalkozások, csipke-tallér játék, arcfestés, csillámtetoválás, 11 
és 15 óra között falunéző Eszterházy Expressz közlekedett, ingyenesen 
látogatható volt a Csipke Múzeum, ahol Hrivnák Tünde divattervező BY ME 
Relation kollekciója is látható volt. A Montázs Kézműhely Egyesület 
tagjainak munkáiból is láthattak egy kis ízelítőt. Rajtuk kívül még több 
kézműves, termelő, vásározó árulta termékeit. A rendezvény, amelyet a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is támogatott, az 
Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésével valósult meg.  

 A Höveji Csipkék mellett nagyon sok értéket mutattunk be a rendezvényen. 
Vendégeink voltak a következő alkotó közösségek: Alsóörsi Csipkeműhely, 
Balatonendrédi Csipkézőkör, Győri Kékfestő Műhely, Halasi Csipke 
képviselői, Hódmezővásárhelyi rececsipke készítői, Kalocsai 
Hagyományőrző Egyesület, Karcagi Birkafőzők Egyesülete, Kézműves 
Örökség Egyesület (Nagykunsági Kunhímző és Vert csipke Közösségek), 
KREATIVA Kézimunka csoport Magyarkanizsáról, Magyar Csipkekészítők 
Egyesülete, Nemeshanyi Csipke készítői, Nemzeti Művelődési Intézet – 
értéksátorral, Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete, Zala Megyei 
Népművészeti Egyesület Csipkekészítő szakköre. A vendégeinknek szánt 
ajándékokat Veronika és Angelika készítette. A gyerekeknek 
édességcsomagot osztottunk, amelyet Németh Roland ajánlott fel.  

 A rendezvényünkről Szabó Szilvia is írt egy nagyszerű cikket a Győri 
Szalonba: Csipkecsodák varrva, verve, kötve, horgolva címmel. A 
programunkról a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai is készítettek 
felvételeket, kiemelve a gasztronómiát, amely bekerült a Jó gyakorlatok 
közé. Pantelics Bence pedig egy nagyszerű kisfilmet készített a két nap 
eseményeiről, amely megtekinthető közösségi oldalunkon is. 

 Szeptember 7-én megjelent Nők Lapjában a Csipkeházról olvashattunk.   
 Új könyvek a nyáron is érkeztek a könyvtárba. 
 Szeptemberben ismét folytatódtak a varró-alkalmak, minden hétfőn délelőtt 

Kapuváron, délután Hövejen lehet ismerkedni a pókozás rejtelmeivel. 
 2022. szeptember 10. Halásziban voltunk az Értéknapon, ahol egy rövid 

előadás, valamint egy kiállítás keretében mutattuk be a Höveji Csipkét.  
 Szeptember 19-én a Berek-kergető Gyaloglóklub Nagycenken túrázott.  



 Szeptember 16-án a győri Kenyérfesztiválon Véghné Lőrincz Ágnes 
képviselte a Höveji Csipkét.  

 Szeptember 17-én Hrivnák Tünde megosztásában láthattuk, hogy Kósa 
Margó, a Nemzeti Múzeum igazgatóhelyettese BY ME Relation Höveji 
Csipkével díszített ruhát viselt.  

 Szeptember 18-án, a Kulturális Örökség Napjain a Csipkeházban Véghné 
Lőrincz Ágnes és Farkas Katalin népi iparművészek tartottak 
hímzésbemutatót az érdeklődőknek. A Csipkeház pedig ezen a napon a 
soproni Lenck-villában is bemutatkozott.  

 Bendesné Vörös Ildikó höveji csipkével díszített ruhái is belekerültek a 
FolkTREND magazinba.  

 Szeptember 19-én cikk jelent meg arról, hogy talán hamarosan Hungarikum 
lehet a Höveji Csipke. Ez köszönhető a már elhunyt hímző asszonyok 
áldozatos munkájának, Dr. Némethné István Erzsébetnek, Zsókának, aki 
elindította azon az úton, hogy megyerikum, majd kiemelkedő nemzeti érték 
lett, valamint az elmúlt két évben létrejött összefogásnak, amelyben az 
egyesületek tagjai, a népi iparművészek és más szakemberek KÖZÖSEN 
azon dolgoznak, hogy a csipke fennmaradjon, s minél többen megismerjék. 

 Csatlakoztunk mi is a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozathoz. 
A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület támogatta a „Beszélő 
tárgyak” című pályázatunkat, amelyet a „Juniorok a kultúrházakban” című 
felhívásra készítettünk. A Montázs Kézműhely Egyesület tagjai alkotó 
foglalkozásokat tartottak, készült egy foglalkoztató füzet, s egy kiadvány a 
legkedvesebb Petőfi-versekből, amelyek közül szavaltak is néhányan. 
Többek között Devecseri Zoltán is, aki a 2006-ban meghirdetett országos 
Petőfi versíró pályázaton a zsűri díjazásban részesített. 24-én, szombaton 
vendégünk volt Törőcsik Katalin, aki csomagolástervező iparművész és 
művészetoktató, akivel – egy kis előadás után – képkereteket készítettünk, 
majd a tussal való írást is kipróbálhattuk. A foglalkozások között az uzsonnát 
a Facsiga Büfé biztosította. Varga Veronika különböző játékokat tervezett és 
készített el fából: vers-összeállító, betűkirakó, puzzle, szókereső és egyéb 
„észmozgató” játékok kerültek ki a kezei közül. Erről a programunkról ismét 
készült egy cikk is a Kisalföldben: „A kiadványok Petőfiről mesélnek”  

 Szeptember 27-én a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége szervezésében közel 150 főt fogadtunk Hövejen a 
Csipke Múzeumban. A rendezvény része volt egy soproni kiállítás is, ahol 
szintén bemutattuk a Höveji Csipkét.  

 Idén is adtunk iskolakezdési támogatást, valamint kiírtuk a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot is.  



 Szeptember 27-én a Kovács Margit A.M. Ikola aulájában Rábaközi Ébredés 
címmel fiatal alkotók és mesterei munkáiból nyílt kiállítás. A 
mesterségbemutatók között ott volt a höveji csipke is.  

 Szeptember 22-én részt vettünk az Iparkamara fórumán, mely 8 
önkormányzat közreműködésével zajlott.. 

 Október 6-án elindult a makramé és a quilling szakkör – a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatásával.  

  Az elmúlt időszakban két kislánnyal és egy kisfiúval bővült a falu lakossága. 
2020 ősze óta a képviselőtestület ajándékával is köszöntjük az újszülötteket.  

 A Höveji Csipke belekerült a "Turisztikai és szálláshelyi tevékenység 
alapjai" című tankönyvbe, amelyet számos szakközépiskolában használnak. 

 Első helyen a Vörös ördöggel – október 8-án, Kapuváron,  a Bográcsos 
Egyesület V. „Csörge és Kolbász Parti” című rendezvényén a Höveji 
Nyakleves csapata  a kolbász sütő versenyen első helyen végzett.  

 Október 13-án a Höveji Nefelejcs Nyugdíjasklub tagjai Sopronba 
kirándultak, ahol megnézték a Népi Díszítők Alkotó Köre és a Gyapjúszövők 
Alkotó Köre közös kiállítását. A „Szívvel, lélekkel, fonallal” című kiállításon 
nagyon sok szép Höveji Csipke volt.  

 Október 15-én Kunszigetről érkeztek a nyugdíjas klubba vendégek, akik 
először a kapuvári múzeumot, majd a Höveji Csipke Múzeumot és a 
templomot nézték meg.  

 Októberben ott volt a Höveji Csipke a velemi Gesztenye Fesztiválon is.  
 Október 22-én lomtalanítás, nagytakarítás volt a tűzoltószertárban.  
 Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról.  
 A Kisalföld oldalán riportsorozat indult a megyerikumokról. Kustor Réka és 

Ivánkovics József elsőként a Höveji Csipkéről készítettek riportot.   
 Október végén ismét sokan segítettek a növények metszésében, 

fűnyírózásban, lombsöprésben – hogy környezetünk szebb legyen.  
 2022-ben nyugdíjas nap megtartására nem került sor, helyette a képviselő-

testület az idősek támogatása összegének személyenként 15.000 Ft-ra történő 
emeléséről döntött. Emellett – jövedelemtől függően – természetbeni vagy 
pénzbeli szociális tűzifa támogatást adtunk.  

 Az energiaárak emelkedése miatt a Faluházat heti 1 alkalommal tartjuk 
nyitva a klubok, szakkörök számára: csütörtökönként 16-19 óra között. 
Ilyenkor van a csipkevarrás, a quilling és a makramé is.  

 November 2. Képmás magazin: cikk Höveji Csipkéről és a Hegykői 
Csipkeházról.  

 Lezárult a Höveji Csipke Egyesület MFP pályázata. A projektben olyan 
kiállítások, bemutatók, szakkörök, oktatási alkalmak szerepeltek, amelyek 
hozzájárultak a Höveji Csipke további népszerűsítéséhez.  



 November 15-én, Fertődön a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett 
Szakkörös Műhelynapon előadással és egy rögtönzött kiállítással készültünk.  

 November 17-én karácsonyfadíszeket készítettünk a Faluházban.  
 Höveji Csipke a Pesti Vigadóban.  
 Részvétel a Fertő-Rábaközi térség gazdaságfejlesztési programján. 
 November 24-én adventi koszorúkat készítettünk a Faluházban.  
 November 26-án a Höveji Csipke Egyesület és a Montázs Kézműhely 

Egyesület is részt vett a soproni Civil Napon.  
 Idén is csatlakoztunk Magyarország legnagyobb karácsonyi 

segélyakciójához, a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciójához.  
 November végén megkezdődött a Dózsa utca járdájának felújítása.  
 A fényfüzérek helyett saját készítésű dekorációkkal díszítettük a falut. Az 

„Adventi kalendárium” felhívásra 24 ablakban gyúltak fel a számok körül a 
fények. Horváth Álmos nyerte a kihívást, aki minden ablakot felkeresett.  

 A hivatali kollégák is kaptak adventi kalendáriumot.  
 December elsején ablakdíszeket készítettünk a Faluházban.  
 A Höveji Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai részt vettek Székely Erzsébet népi 

iparművész kiállítás-megnyitóján. Azt követően a Faluházban ünnepelték 
újjáalakulásuk 1 éves évfordulóját, valamint feldíszítették a fenyőfát.   

 Idén is küldött levelet a Mikulás a gyerekeknek. 
 December 3-án részt vettünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Nemzetiségi 

Nap és Megyei Értéknap című rendezvényen, Mosonmagyaróváron.  
 Újabb kisfiú érkezett Hövejre. 
 December 4-én, lovaskocsin érkezett a Mikulás Hövejre.   
 Advent 2. vasárnapján a Bogyoszlói Férfi Dalkör koncertezett a templomban.   
 December 8-án karácsonyi díszeket, mécsestartókat makraméztunk. 
 A Kamarai Hírmondóban többször is szerepel Hövej és a Montázs. 
 December 10-én ismét sokan segítettek a temető környékének szépítésében.  
 Dec. 10-11. Hegykői Csipkeház: Pantelics Angelika mézeskalács-kiállítása.  
 December 17. Karácsonyi ünnepség a Faluházban: 16 órakor Molnár Orsi 

adventi műsorában egy kis havazásban is lehetett részünk, majd a Vitnyédi 
Énekes Lenke Egyesület Bölcsőcskéjére került sor. A süteménysütő versenyt 
Ivánkovics Ági nyerte a szavazatok alapján. A Höveji Nyakleves csapat 
pedig idén is készítette a forralt bort, meleg teát és a sült kolbászt.  

 A tűzifatámogatás, idősek karácsonyi támogatása mellett idén is gondolunk 
a gyermeket nevelő családokra.  

 December 22-én a Faluházba vártuk az önkénteseinket és az ablak-
nyitogatókat.   

 December 31-én, éjfélkor egy koccintásra vártuk a lakosságot, miközben 
tűzijátékot is csodálhattunk. 



 


