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„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne 
díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” 

Szilágyi Domokos 



AZ UTOLSÓ HÍRMONDÓ MEGJELENÉSE ÓTA TÖRTÉNT… 
 
Az előző hírmondó utolsó eseménye, amelyről 
beszámoltam, az élményekkel teli Ötletelő tábor volt. 
Azóta eltelt 4 hónap, amely szintén tele volt 
programokkal.  
 

Augusztus 20-án a Höveji Csipke Egyesület tagjai 
Budapesten voltak a Mesterségek Ünnepén.  
A hagyományok szerint a Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége ekkor adta át saját kitüntetéseit is. Díjat 
vehetett át Tóthné Kőrösi Zsófia is. 

 

Augusztus 23-án összegyűltünk 
néhányan a faluházban, hogy 
falunapi dekorációkat készítsünk. 

Krepp-papírból, 
konzerves dobozokból 
készültek a szebbnél 
szebb virágos díszek.  

 

Többször szerepelt a 
Höveji Csipke a 
televíziós műsorokban. 
Pl. Augusztus 26-án Hegykőn a járt a Duna Televízió a 
Csipkeházban.  
 

Augusztus 27-én, pénteken  
Hövejre érkezett Németh 
Hajnal Auróra, aki megkezdte 
a próbát a vitnyédi Énekes 

Lenke Néptáncegyüttes tagjaival. 16 órakor 
vendégünk volt Dr. Csonka-Takács Eszter, 
néprajzkutató, aki 1994 óta foglalkozik a 
hagyományos kultúrák vizsgálatával, s 2009-től vezeti a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságát. Rajtam kívül Farkas Katalin, Bendesné 
Vörös Ildikó és Devecseri Zoltánné voltak Eszter beszélgető-partnerei.  
A múzeumban kaptak helyet Tóthné Boda Éva népi ékszerei és Hrivnák Tünde BY ME 
Relation kollekciójának darabjai is. Ezen a napon még egy busznyi közművelődési 

szakember is érkezett a múzeumba.  



Augusztus 28-án került sor a Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó 
című rendezvényre, amelyet az Önkormányzat a Höveji Csipkevarrók Körével és a 
Höveji Nyaklevessel együtt szervezett. A 10 órakor megtartott megnyitón díjakat 
adtunk át a Höveji Csipke fennmaradása, népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő 
munkájáért Bendesné Vörös 
Ildikónak, Farkas Katalinnak, 
Kovácsné Pócza Ágnesnek,  
Véghné Lőrinc Ágnesnek és 
Szigethy Istvánné, Bözsi 
néninek. A díjak átadásában 
közreműködött Gyopáros 
Alpár országgyűlési 
képviselő úr és Dr. Pető 
Péter, a GYMS Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke is. 
Kiállítottuk a rajzpályázatra érkezett rajzokat, járt nálunk a Beledi Delta Testépítő 
Klub, 22 fajátékkal érkezett a Virgonckodó Játszópark, volt légvár, óriás jenga, szumó, 
kosaras körhinta, arcfestés, csillámtetoválás, hetesrúgó verseny, voltak gólyalábasok 
és óriásbábosok, és lehetett vonatozni is. Az „Ezerarcú krumpli” című főzőversenyre 
12 csapat jelentkezett. Az ebédet a Höveji Nyakleves csapatán kívül a Karcagi 
Birkafőzők készítették, akiktől – tiszteletük jeléül – megkaptam a birkafejet. 
Vendégeink voltak a Kalocsai Kézműves Kör tagjai, a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének tagjai is. A délután folyamán sor került grafológiai előadásra, a Beledi 
Delta Testépítő Klub bemutatójára, a Montázs Kézműhely Egyesület tagjai pedig 
kézműves vásárral és foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Auróra FolkGlamour 
Mesés Divatbemutatója mellett a színpadon színes előadók váltották egymást: Greznár 
Zoltán és népi zenekara, Molnár Orsi, Portéka Színház, Bogyoszlói Férfi Dalkör, Szili 
Néptáncegyüttes, Anetta, Royal Team, PatkóRock. 
 

 



 

 

 
 

Augusztus 29-én adott hírt a Sopronmedia.hu is arról, hogy Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át Kovácsné Pócza 
Ágnes Anna népi iparművész. Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor 
miniszterelnök előterjesztésére a höveji csipkevarrás hagyományainak 
megőrzése és továbbadása érdekében végzett munkája elismeréseként 
tüntette ki Ágit. 

 

Szeptemberben - a korábbi évekhez hasonlóan - iskolakezdési támogatást adtunk, 
csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  



Augusztus 30-án a Berek-kergető Gyaloglóklub 
újabb sétájára került sor. Úti cél: Dénesfa, Cziráky-
kastély, park, ahol Takács Lajos polgármester 
vezette a túrázókat.  
Szeptember közepén zenés hétvégére került sor: 18-
án szombaton Kovács Gábor muzsikus előadására 
került sor a Faluházban, 19-én, vasárnap pedig Kiss 
Gy. László koncertezett a templomban.  
 

Nagyon sok látogató megfordult a Csipke 
Múzeumban, de az egyesületek, csipkekészítők 
is sok más településen is bemutatták a höveji 
pókolást. A Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének tagja Véghné Lőrinc Ágnes, akinek munkája is szerepelt a 2021. június 
10-én, Cipruson megrendezésre kerülő, az Európai Unió tagállamainak 
csipkekiállításán.  
 

Szeptember 4-én a Höveji Nyakleves és a Montázs Kézműhely Egyesület főzéssel, 
kézműves foglalkozásokkal 
és egy kis rendezvény-
szervezéssel vett részt a 
szárföldi programon.  
 

Szeptember 6-án Nyugdíjas 
klubvezetők találkozójára 
került sor a Faluházban. Sor 
került lovaskocsikázásra, 
megnézték a Csipke 
Múzeumot, sor került 



hímzésbemutatóra, az ebédet a Nyakleves csapata készítette, ajándékba pedig minden 
résztvevő „Höveji” mézeskalács szíveket is kapott, melyeket Pantelics Angelika 
(Montázs Kézműhely Egyesület) készített. 

Szeptember 9-én a Montázs Kézműhely Egyesületnek köszönhetően 
kupakgyűjtő került a buszmegállóhoz, amely decemberre már meg is 
telt. Ekkor egy szervezett gyűjtésre juttattuk el a kupakokat, ezzel is 
hozzájárulva egy beteg kisgyermek 
gyógyulásához.  
 

Szeptember 11-én Gyömörén voltunk, ahol a Győr-
Moson-Sopron Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei 
Értéknap című rendezvényen vettünk részt a Höveji 
Csipkével. A Toronyiránt Vásári Forgatagban a 
Montázs Kézműhely Egyesület tagjainak munkáit is 
bemutattuk. 
 

Szeptember 18-án a hegykői Csipkeházban Véghné 
Lőrincz Ágnes és Farkas Katalin tartott csipkevarrás 
bemutatót a Kulturális Örökség Napjai keretén belül, ahol 
Szentkirályi Alexandra is kipróbálta a pókolást.  
 

Közösségek Öröksége – Skanzen – szeptember 18-19. 
Nagyszerű napokat töltöttünk Szentendrén, csodálatos 
emberekkel találkoztunk, folytatódott az augusztus 27-én, 
Hövejen megkezdett forgatás, színes programokon 
vettünk részt, s építettük a kapcsolatokat… 
Tóthné Kőrösi Zsófia ezen a hétvégén Lepoglavában 
képviselte Hövejt és a csipkét. 

 
 
  
 
 
 
 



Hagyományok Háza által 
meghirdetett Kis Fekete 
pályázatra Tóthné Kőrősi 
Zsófia Höveji Csipkével 
díszített ruhája is 
beválogatásra került a 
pályázat divatbemutatójára. 
 

Érkeztek a 
támogatások is: 
szeptemberben és 
októberben is: 

Ezek között van a Montázs Kézműhely Egyesület "Előadó-
művészeti szervezetek többlettámogatása programra" 
benyújtott "A bábozás titkos világa" című pályázata, az 
önkormányzat „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” c. 
pályázata, a tűzifatámogatás és a helyi rendezvények 
támogatása… 
 

Szeptember 20-án a 
MEDIAKLIKK.HU 

készített felvételeket a 
Csipke Múzeumban 
Bendesné Vörös Ildikóval.  
 

A Smidt Múzeumban, 
Szombathelyen, Mosonmagyaróváron 
és Nagykállón is ott volt a Höveji csipke 
a rendezvényeken.  
 

Szeptember 26-án került sor Kovácsné 
Pócza Ágnes kiállításának 
megnyitójára, Sopronban. Ezt 

követően a Sopron Televízió híradójában is 
szerepelt a Szent Mihály napi búcsú és a 
Höveji Csipke, majd a Család-Barát 
magazinban is.  
 

 

Szeptember 30-án, 16 órakor zenés délutánon 
köszöntöttük Hövej időskorú lakóit.  
 

Októberben folytatódott a Höveji Csipke képzés a 
GYMS Megyei Iparkamaránál, de heti 
rendszerességgel gyűltek össze a hímző 
asszonyok Hövejen és Kapuváron is.  
 



Október 2-án a Gartai Népfőiskola 
kerékpáros túrázói érkeztek a 
múzeumba, mi pedig Écsre vittük a 
csipkéket a Cifra vásárba. 
 

Az elmúlt időszakban is hírt adott a 
Kisalföld minden höveji 

programról. A Magyar Ezüst 
Érdemkereszt átvétele után október 
6-án Kovácsné Pócza Ágnesről egy 
nagyobb cikk is megjelent.  
 

Októberben köszöntöttük falunk 
legifjabb lakóját, Hannát, akinek 
átadtuk a képviselőtestület 
ajándékát.  
 

6 fő regisztrált arra a „képzésre”, amely első 
alkalmán, október 7-én őszi ajtó- és 
asztaldíszek készültek.  
 

A Höveji Gyermekekért Egyesület tagjai 
őszi dekorációt készítettek a 
polgármesteri hivatal elé.  
 

Október 9-én Dr. Lanczendorfer 
Zsuzsanna volt a vendégünk, aki 
nagyszerű előadást tartott „A magyarság 
szimbólumai” címmel.  
 

Töretlen lelkesedéssel készítik 
kézműves remekeiket a Népi 
Díszítők Alkotó Körének tagjai. A 
klubban Höveji Csipke is készül.  
 

Október 13-án közmeghallgatást 
tartottunk a Faluházban.  
 

“Képzésünk" 2. és 3. alkalmán, 
október 11-én, képkeretek és 
albumok készültek, október 14-én 
pedig peddignád ajtódíszek és 
harangok.  
 

Október 17-én 
Vendel-napi búcsú a 
templomban.  
 

Október 18-án és 21-én újabb alkotó „képzések” voltak, 
amelyen karácsonyi díszeket készítettek a résztvevők.  



Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, október 23. és november 
4. eseményeiről.  
 

Újabb jó híreket kaptunk: a 
következő egyesületeink is 
támogatásban részesülnek: 
Höveji Gyermekekért - "Vár-
játékok" / Höveji Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület - "Eszközbeszerzés a tűzoltó 
hagyományok ápolása érdekében" / Höveji Csipke 
Egyesület - "Hagyományok napjainkban" / Höveji 
Csipkevarrók Köre - "Újszerűség a Csipkekör 
tevékenységében"…  
 

Gyűjtöttük a cipősdoboz-ajándékokat, a rászorulók 
részére a meleg kabátokat, sálakat, sapkákat, kesztyűket is. A 
támogatáson felül még 20 m3 tűzifát rendeltünk, a nyugdíjasok 
karácsonyi támogatása mellett a képviselőtestülettel döntöttünk 
a gyermekes családok támogatásáról is.  
 

November 7-én ismét programokkal vártuk a gyermekeket és 
felnőtteket. A Höveji Gyermekekért Egyesület – vacsorával 
egybekötött - tökfaragós délutánja mellett a Montázs Kézműhely 
Egyesület tagjai alkotó foglalkozásokkal készültek, majd a 
Höveji Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagtoborzó estjén hastáncos 
bemutatóra is sor került.  

   
 

A november sajnos szomorú eseményeket is hozott… 
Búcsúzunk… 

Amikor egy szerettünket elveszítjük, fájdalmas 
érzés. Legtöbbünk számára nincs nagyobb 
veszteség, mint az, hogy így el kelljen válnunk 
valakitől, aki fontos volt az életünkben. Az élet 
mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni e világ kérlelhetetlen igazságáról: az 
élet mulandó. A halál olyan súlyos veszteség, hogy 
valójában sohasem lehet feldolgozni. Sosem szűnik 
meg a hiányérzet, csak megtanulunk élni a tátongó 



űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Az emléke elhalványulhat a szeretett 
személynek, de a hiánya mindig megmarad. „Azt érezzük, hogy már nincsen velünk, 
azt érezzük, hogy valamit itthagyott. Azt érezzük, hogy valamit elvitt. Itt maradt az űr 
és a hiány, lelkünk szomorú, mert fáj neki emlékezni a számos boldog pillanatra, közös 
mosolyra és az ölelésre, ami korábban mindig a meghittségről és szeretetről árulkodott. 
Valami elveszett és valamit elvitt magával… lelkünk egy darabját. Ezért érezzük a 
hiányt, mert a lélek azt érzi, vele teljesebb volt…” Szigethy Istvánné, Bözsi néni, 
falunk díszpolgára lelkünk egy darabját vitte most magával.  
Már kisgyermek korától a höveji hímzés bűvkörében élt, s hamar megtanulta a pókolás 
technikáját. Több mint 25 hazai településen volt kiállítása, számtalan nemzetközi 
kiállításon és pályázaton vett részt, kapott elismerést, díjakat. Meghívást kapott New 
York-ba, ahol két templomban és a Magyarok Házában mutatta be alkotásait. 2007-
ben Kis Jankó Bori Díjat kapott Mezőkövesden, 2008-ban népi iparművész lett, 
emellett kiemelt első díjat és külön díjat kapott a békéscsabai Országos Textiles 
Konferencián, 2010-ben Mezőkövesden a Kis Jankó Bori Pályázaton 3. helyezést ért 
el, 2011-ben megkapta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kézműves 
Remek díját. 1953 óta állami kitüntetésként adományozza Magyarország a 
Népművészet Mestere díjat a közösségükben tevékenykedő népi alkotók és 
előadóművészek számára, akik kiemelkednek az énekes, táncos, hangszeres zenész, 
mesemondó, tárgyalkotó kategóriában. 2011-ben Bözsi néni is megkapta a 
Népművészet Mestere díjat. A kézimunkázás öröme és szeretete egész életét végig 
kísérte. A bölcsőtől a koporsóig az élet minden jelentősebb eseményéhez fűződik 
munkája, amelyek megtalálhatóak Hegykőn, a Csipkeházban. „A pólyától a 
szemfedélig” című állandó kiállítása a höveji csipke terén évtizedeken át végzett 
alkotómunkájának gazdag tárházát mutatja be. „A nagyszülőktől kapott, szemet 
gyönyörködtető örökséget törekszem – a hagyományt tisztelve – továbbadni azoknak 
a diákoknak, nyugdíjas társaimnak, s az érdeklődőknek, akik őszinte csodálattal 
szemlélik alkotásaimat, s vágynak arra, hogy maguk is elsajátítsák a höveji fehér 
hímzést.” – nyilatkozta egykor Bözsi néni.  
Fáradhatatlanul dolgozott, tudását szívesen adta át a fiataloknak. Nemcsak a hímzés 
technikáját tanította, hanem azt is, hogy „becsüljék meg a kézimunkát, mert nagy érték 
van a kezükben. Nagy türelem kell hozzá, és szívvel-lélekkel kell készíteni.”  
Bözsi néni mindig örömmel emlékezett vissza a gyermekkorára, s rengeteget mesélt: a 
csipke történetéről, s arról hogyan is lett rabja a kézimunkázásnak. Fontosnak tartotta, 
hogy a hagyományos kultúra elemei a későbbi századok emberei számára is elérhetővé 
váljanak. Vendégkönyvében számtalan írás szerepel, hogy amit csinál, az egy csoda. 
Jó, hogy sokunknak lehetett része e csodában… 
Sajnos nem töltődnek többé a virágok közepén kivágott lyukak, nem készül a 
láncöltéssor, megpihen a tűje … Mindenki Bözsi nénije is megpihent, most már fentről 
figyel ránk.  De a halállal a létnek nem szakad vége: akire emlékezünk, az velünk marad 
örökre. Szívünkben őrizzük Bözsi néni emlékét, tenyerünkbe zárjuk, kincsként őrizzük 
azokat az apró, de ragyogó pillanatokat, amelyekben közösen volt részünk. Benne él 
az emlékezetünkben, benne él a függönyökben, terítőkben, karingekben, párnákban, a 
menyasszonyi és kislány ruhákban, a leheletfinom csipkecsodákban... 
S fentről figyel ránk, hiszen a jó lelkek csillagként élnek tovább. 



November 7-én volt az idei utolsó gyalogtúra 
Göbösmajorba.  
 

November 20-án a Montázs Kézműhely Egyesület 
„Adventre hangoló” című programjára került sor a 
kapuvári Rábaközi Muzeális Kiállítóhelyen. Kovács 
Gábor muzsikus, az Ars Camerata Énekegyüttes és 
Füzi Rozi „Tűzmadár” című interaktív meséje mellett 

kézműves vásárral és alkotó 
foglalkozásokkal vártuk az 
érdeklődőket. Az árkádban a 
Höveji Csipke Egyesület 
kiállítására került sor. Az erről készült riport 
élőben ment a Kossuth Rádión.  

Ugyanezen a napon Bendesné Vörös Ildikó 
szervezésében a Csipke Múzeumban Rabi 
Ramóna mutatta be saját tervezésű höveji csipkés 
ruháit.  

November 24-én oklevelet 
kaptunk a 
Belügyminisztériumból az 
idős emberek gondozása, 
egészségük, lelki jólétük 
megőrzése terén végzett 
tevékenységünkért.  

November 25-én újra összegyűlt egy kis beszélgetésre a 
höveji nyugdíjasok egy része.  

Ugyanezen a napon 
került sor „Akik tollat 
fogtak” – a Répce-vidék 
költőinek antológiája 
bemutatójára. Sági 
Ferenc szerkesztővel Dr. 
Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész, a 

kiadó vezetője beszélgetett, valamint több szerző is 
közreműködött a programon.  
 

December másodikán ismét 
összegyűltek a nyugdíjasok: 
közösen díszítették fel a 
Faluház fenyőfáját is.  
 
 



December másodikán és december 17-én ismerkedtek néhányan a csipkeveréssel, 
felhasználva azokat az anyagokat, amelyeket a Nemzeti Művelődési Intézet 
biztosított számunkra.  

   
 

December 5-én Hövejre is megérkezett a Mikulás.  

   

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége is részese 
lehetett idén a Dubai Világkiállításnak. A résztvevő 
mesterek között van Dr. Tóthné Kőrösi Zsófia is, aki 
december 10. és 18. között mesterségbemutatókon 
keresztül népszerűsítette a magyar kézműves 
hagyományokat, a Höveji pókolást.  

December 10-én a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén oklevelet 
vehettem át a Montázs Kézműhely egyesület nevében. 
Ezen kívül a Kamarai Hírmondóban helyet kapott a 
Höveji Csipke, illetve a Nyárzáró programunk 
nyitórendezvénye Dr. Csonka-Takács Eszterrel.  

December 11-én a 
Montázs Kézműhely Egyesület 
tagjai karácsonyi kézműves 
foglalkozásokkal várták az 
érdeklődőket a Faluházban.  

„Hangolódó – zenével és 
alkotással” címmel rajzpályázatot 
hirdettünk, amelynek eredmény-
hirdetésére december 12-én került sor.  



December 12-én „Karácsonyváró” programunkra érkezett a Csokigyáros, Ivánkovics 
Vanessza és Kapui Zsófi karácsonyi dalokat énekelt, majd egy tűzzsonglőr show-ra 
került sor. Emellett volt kézműves vásár, téli, adventi témájú játszópark, a Nyakleves 
pedig forralt borral, teával és sült kolbásszal készült az érkezőknek.  

   

Höveji pókok is kerültek a Németh Hajnal Auróra 
kézzel festett üveggömbjeire.  

December 17-én útnak indultak a 
cipősdoboz-ajándékok. Köszönöm 
mindenkinek, aki hozzájárult, hogy 
sok kisgyereknek legyen 
örömtelibb karácsonya. 

Újabb örömhír még karácsony előtt: a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése” című kiírásra beadott pályázatunk 
támogatásban részesült!  

A Höveji Gyermekekért Egyesület tagjai egy csodálatos téli 
mesevilágot varázsoltak a Faluházba. A hivatali irodámba pedig 
Kelediné Mészáros Ágnes (Montázs Kézműhely Egyesület) által 
készített betlehemi figurák kerültek.  

December 18-án ismét alkotó 
foglalkozásra került sor a 
Faluházban. A Montázs 
Kézműhely Egyesület tagjai 
most is karácsonyi díszekkel 
készültek.  

December 19-én, vasárnap 
került sor az év utolsó 
programjára, a karácsonyi 
ünnepségre, amelyen közreműködött az Aranykapu 

Zenekar, az Ars Camerata Énekegyüttes, a Höveji Gyermekekért Egyesület és a Höveji 
Nyakleves. Az Aranykapu Zenekar nálunk tartotta 800. koncertjét. 



 

 
 

 
2022-ben folytatódnak a foglalkozások, klubozások: a Csipkevarrók Köre és a 
nyugdíjas klub is szeretettel vár mindenkit! Bármikor lehet csatlakozni!  
A nyugdíjas klub következő tervezett összejövetele: JANUÁR 6.  

   

Az elmúlt hetekben több nagyszerű ajándékot vehettem át Hövej részére: egy 1921-
es elsőáldozási emléklapot, a Höveji önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabályzatát, 
majd postán is érkezett hozzám egy emléklap és fotó.  

TOVÁBBRA IS SZERETETTEL FOGADJUK A 
FÉNYKÉPEKET, TÁRGYAKAT ÉS MINDEN 
OLYAN DOLGOT, AMI HÖVEJ MÚLTJÁHOZ 
VAGY A CSIPKÉHEZ KAPCSOLÓDIK! 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

A hivatali ügyfélfogadás 2021. 
december 24-től 2022. január 2-ig 

szünetel! 
Első ügyfélfogadási nap 2022. 

január 3. hétfő. 
 

Az ünnepek, szabadságok után 
a falugondnok első 

munkanapja: január 3. 
 

 
 

Aki nem vitte el a tűzifát vagy a 
hulladékgyűjtő edényt, az január 

első hetében jöhet érte! 
 

 
 

Az ünnepi időszakban az orvosi 
rendelés a következőképpen alakul: 

 

 
Dr. Dezamics 

Marianna 
fogszakorvos 

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

15:00 / csütörtök: 
8:00 – 12:00 /  

Telefon: +36-30/ 969-9635 
 

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 háziorvos látja el. 
Asszisztens: Farkas-Horváth Szandra 

 

A rendelési idők: 
Hétfő: 12:00 – 14:30 óráig Himodon 

Szerda: 12:00 – 14:30 óráig Hövejen 
Csütörtök: 11:00 – 13:30 óráig Himodon 

 

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

 

e-mailben: recepthimod@gmail.com 
 

Elérhetőségek: 
06-20- 3156696 - asszisztens 

06-96-255-079 
06-20-3425810 - dr. Hollósi Katalin - 

rendelési időben 
 

Kis-Rába Menti Központi Háziorvosi 
Ügyelet: 

9330 Kapuvár, Lumniczer S. u. 10. 
96/430-104 



2022. január elsejétől minden szociális ellátással (étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, stb.) a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális 

Szolgáltató Központhoz tartozik Hövej.  
Továbbra is kérjük – a megfelelő munkaszervezés 
megvalósítása érdekében - a szállítással kapcsolatos 
igényeiket, valamint a szociális étkezés 
lemondásával / igénylésével kapcsolatos ügyeket ne 
a falugondnoknak, hanem a hivatal munkatársai 
részére jelezzék, munkaidőben, az önkormányzat 

elérhetőségein! (96/255-196, onkormanyzat@hovej.hu, 30/487-7462) 
 

 
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztéseként, díjmentesen edényt biztosít 
Ügyfeleinek a korábban házhoz menő zsákos gyűjtés kiváltására. 2022 januárjától 
Hövejen is bevezeti a hulladékedényből történő szelektív gyűjtést műanyag és fém 
csomagolási hulladék esetében.  

 díjmentesen biztosítanak hulladékedényt lakossági ügyfelek részére, 3 fős 
háztartásig 120 liter, 4 fős háztartástól 240 liter méretben (időszakos 
szerződéssel rendelkező ügyfeleknek kizárólag 120 liter méretben). 

 az edényekkel a sárga zsákból történő gyűjtést váltják ki, ettől az időponttól 
kezdve nem osztanak a településen sárga cserezsákokat. 

 a papír gyűjtése kék zsákból, illetve kötegelve történik. Az edények osztásával 
egyidejűleg 12 db kék zsák kerül kiosztásra / ügyfél.  

 az eddigi gyakorlatnak megfelelően a következő típusú hulladékok helyezhetőek 
ki a szelektív edényben üresen, száraz és összelapított formában:  

o műanyagot (PET palackot kupakkal együtt, száraz mosószeres flakont, 
fóliát, nejlonszatyrot, tasakokat, gyümölcsleves- és tejes kartondobozt) 

o fémet: üdítős- és sörös italdobozt, fém konzerves dobozt, állateledeles 
fémdobozt.  

o Abban az esetben, ha az edény mérete nem elegendő a műanyag és fém 
csomagolási hulladék kihelyezésére, ezt bármilyen bolti forgalomban 
kapható átlátszó zsákban kihelyezhetik. 

o A szelektív edényes gyűjtés időpontja megegyezik a zsákos gyűjtés 
időpontjával. A gyűjtés napján történő reggel 5 órás kihelyezés is 
változatlanul feltétele az elszállításnak. 

o A sárga fedelű gyűjtőtartály, kizárólag csomagolási hulladékok szelektív 
gyűjtésére használható. 
 

Kérjük, akik még nem vitték el a hulladékgyűjtő edényeket, azok január első 
hetében érkezzenek érte, illetve, akik nem kérik, ezt jelezzék a hivatalban!  

  

FALUGONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 

 

06/30-405-9643 



Interjú Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő úrral 
 

Gyopáros Alpár nemcsak térségünk 
országgyűlési képviselőjeként, hanem a 
Magyar Falu Programért is felelős 
kormánybiztosként segíti a rábaközi 
falvak, köztük Hövej fejlődését. Az 
eddig elért eredményekről, valamint a 
jövőbeli lehetőségekről is beszélgettünk 
vele. 

Képviselő úr, a Rábaköz településeit látványos fejlődés jellemzi, minek köszönhető 
mindez? 
A legnagyobb eredmény, hogy elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út, amelyre 
évtizedek óta vártak a térségben élők. Ez nemcsak a gyorsabb és biztonságosabb 
közlekedést teszi lehetővé, de a falvaink nyugalmára is hatással van, hiszen az átmenő 
forgalom immáron megkíméli őket. Ráadásul a térség gazdasági erejét, a 
nagyvárosokba jutás lehetőségét is erősíti, nem véletlen, hogy a kormány több mint 
300 milliárd forinttal támogatta a beruházást. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a 
pályázati lehetőségek kiaknázására, amelyeknek köszönhetően régóta vágyott 
beruházások, fejlesztések sora készült el a rábaközi településeken. A Magyar Falu 
Program kifejezetten ezt a célt szolgálja, de jól teljesít a régió az egyéb pályázati 
lehetőségeken is. Nagy örömmel tapasztalom, hogy minden rábaközi településen épül 
valami, az emberek pedig saját bőrükön is érzik, saját szemükkel is látják, hogy a 
kormány számára a vidéki Magyarország igazi érték. Kormánybiztosként pedig 
mindent megteszek annak érdekében, hogy a falvaink minden kihívására, problémájára 
megoldást kínáljon a Magyar Falu Program. 
 

Miben több a Magyar Falu Program annál, hogy bizonyos fejlesztésekre jut pénz? 
 

A Magyar Falu Programot a települések maguk írták és írják folyamatosan. Mindig 
azokra a felvetésekre reagál, amelyek a kistelepüléseken élőktől érkeznek. Tisztán 
állami költségvetésből gazdálkodott eddig a program, ezért egyszerűek, gyorsak és 
előrefinanszírozottak a fejlesztések. Több mint 600 milliárd forintot költött eddig a 
kormány a falvak vonzerejének növelésére és a népességcsökkenés megállítására. A 
falusi Csok, illetve a falvakat összekötő utak felújítása mellett, az elérhető pályázati 
lehetőségek sokszínűek, az élet minden területére kiterjednek, ezért az 
önkormányzatok és az egyházközösségek számára hatalmas lehetőséget jelentenek. 
2020-ban a támogatotti kör bővült a falusi civil szervezetekkel, idén pedig a falusi 
kisboltokkal és a kistelepülési mikrovállalkozásokkal is. Bíztató és nem várt 
gyorsaságú eredmény, hogy közel 1000 olyan kistelepülés van ma Magyarországon, 
ahol megindult a népességnövekedés, holott a korábbi évtizedekben drasztikus 
csökkenés volt tapasztalható. Biztos vagyok benne, hogy ez a lakosság komfortérzetét 
és az elérhető szolgáltatások színvonalát folyamatosan növelő Magyar Falu 
Programnak is köszönhető.  



Hövej a saját bőrén is tapasztalja, hogy a Magyar Falu Program pályázatai milyen 
segítséget nyújtanak a kistelepülések számára. Képviselőként sokat tesz a höveji 
emberekért is. Mi motiválja? 
 

Hövej élen jár a Magyar Falu Program azon pályázatainak tekintetében, amelyek 
önkormányzatok, egyházközösségek és civil szervezetek számára lettek meghirdetve. 
Közel 105 millió forint a faluba érkező támogatások eddigi összege, a höveji civil 
szervezetek pedig további 31 millió forintot meghaladó támogatásban részesültek. Ez 
az egész höveji közösség munkáját dicséri, csak úgy, mint a polgármesterét, az 
önkormányzati képviselőkét, civil szervezetekét, egyházközségét, vagy éppen az 
intézményvezetőkét. Örömteli, hogy 2021-ben a falusi kisboltok számára kiírt 
pályázaton is volt höveji nyertes, így a meglévő kisbolt továbbfejlődhet annak 
érdekében, hogy minél színvonalasabban tudja kiszolgálni a helyi lakosokat. Bízom 
benne, hogy a hövejiek is látják, hogy az otthonuk napról napra fejlődik, előre tud lépni.  
 

Mire volt eddig elég ez a közel 150 millió forint? 
 

Nagy dolog szerintem, hogy 70 millió forint értékben újultak meg utak, utcák és járdák 
a településen belül. Támogattuk a Höveji Csipkemúzeum felújítását, orvosi eszközök 
beszerzését, a faluház udvarán korábban megépült fitneszpark mellé új játszóeszközök 
vásárlását, közterületi karbantartó eszközök megvételét, valamint közösségi 
programok szervezését és az azokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket is. A 
használaton kívüli plébánia újbóli megnyitása pedig nem csak a hívő közösség számára 
fontos, de a település életében is jelentős társadalmi esemény. A helyi civil szervezetek 
szinte minden elképzelésük megvalósításához forráshoz jutottak, legyen szó akár a 
hagyományőrzésről, a csipkekészítés erősítéséről, gépjárműbeszerzésről, új eszközök 
vásárlásáról vagy programok szervezéséről. Ráadásul ez az összeg „csak” a Magyar 
Falu Program keretében elnyert támogatás, további milliók érkeztek Hövejre egyéb 
forrásoknak, például a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a Belügyminisztérium 
útfelújítási pályázatának, az Agrárminisztérium településfásítási programjának vagy a 
Csoóri Sándor Programnak köszönhetően. 
 

Hövej falusi Csok-os település is, ez jól érezhető azon, hogy sok fiatal költözik hozzánk. 
Miért ilyen sikeres a falusi Csok? 
 

Nem egész 3 év alatt közel 30 ezer fiatal család vidéki otthonteremtését segítette a 
falusi Csok. A vissza nem térítendő állami támogatásból ingatlanvásárlás, felújítás és 
bővítés is támogatható. A konstrukció nagy segítség a családoknak, falun élni újra 
népszerű lett. Ehhez azonban kell, hogy a települések olyan életszínvonalat tudjanak 
nyújtani, aminek köszönhetően a családok bátran választják a falusi életformát. Hövej 
esetében is hatalmas öröm számomra, hogy a falu lakosságszáma növekedő tendenciát 
mutat. A Magyar Falu Programmal járó fejlődés elindulása óta több mint tíz 
százalékkal nőtt a lakosságszám.  
 

Mit tart a következő időszak legfontosabb feladatának? 
 

Még bőven van mit tenni a hazai kistelepüléseken, természetesen Hövejen is. 2022-
ben még biztos rendelkezésre állnak a források a Magyar Falu Program számára, ezért 



14 pályázati felhívást nyitunk meg 2022. január 3-tól a programon belül. Ahogy az 
elmúlt három évben, úgy a jövőben is célom, hogy ezeken a felhívásokon a rábaközi 
települések, köztük Hövej is kiemelkedően jól szerepeljenek. Örülnék, ha 2022 után is 
folytatódhatna a Magyar Falu Program. Erre a mi politikai közösségünk a garancia, 
hiszen a programot a polgári kormány indította el 2019-ben és 2022 után is örömmel 
folytatná tovább. Szeretném, ha végre vége lenne a pandémia okozta kihívásoknak és 
minden család, minden település a jövőre, a jóra tudna koncentrálni.  
 

Hogy készül az ünnepekre? 
 

A december még nagyon sűrű, bőven akad feladat a választókörzetben és a 
kormánybiztosi teendőimmel is. Szeretnék azonban nem beesni a karácsonyfa alá és 
picit ráhangolódni az ünnepekre. A kislányaim csillogó tekintete a garancia erre, az Ő 
örömük bearanyozza a karácsonyt. Ezt kívánom mindenkinek: Áldott, Békés 
Ünnepeket és sikeres új esztendőt a Hövejieknek is! 
 
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk gondolatait, jó munkát kívánunk Képviselő 
úr! 
 

 
 

Kedves Hövejiek!  
 

„Szép Tündérország támad föl szívemben / Ilyenkor decemberben.” – írja Karácsony 
felé című versében Juhász Gyula. Ennek a Tündérországnak az alapköveit jelképezik 
az adventi koszorú gyertyái is. Az advent a várakozás és a belső elvonulás időszaka. 
Az adventi koszorú formája Isten örökkévaló szeretetét, az örökzöld ágak a reményt a 
gyertyák pedig a fényt, Jézus eljövetelének közeledtét jelképezik. Ebben a nem 
megszokott módon alakuló évben talán a legelső gyertya, a hit gyertyájának 
meggyújtása volt a legjelentősebb, s erre a szóra, a szó mögötti érzésekre volt a 
legnagyobb szükségünk. Aztán meggyújtottuk a remény gyertyáját is, s a készülődés 
és várakozás felfokozott hangulata belopta magát dolgos hétköznapjainkba. A szeretet 
ünnepe mindenkiben más gondolatokat kelt, de így vagy úgy, valamennyiünk szívéhez 
elér. A Karácsony titka, hogy megmutassuk a szeretet útját. Az igazi szeretet a másik 
feltétel nélküli elfogadása és tisztelete. Remélem, hogy sikerül mindannyiunknak úgy 
élni, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye 
haragnak és gyűlölködésnek! Meggyújtottuk az öröm gyertyáját is. Sokszor a kis 
dolgok okozzák a legnagyobb örömöt az életünkben. Ilyen lehet egy ölelés, egy kiadós 
baráti beszélgetés, egy finom vacsora. Ha tudatosan keressük ezeket az apró örömöket, 
akkor könnyebben rájuk is találunk majd, és jobban fogjuk értékelni őket. Vasárnap 
meggyújtottuk koszorúnkon az utolsó gyertyát is, amely a szeretet gyertyája: 



Keresztelő Szent Jánost jelképezi, aki Jézus eljövetelét hirdette, utat nyitva számára az 
emberek szívéhez.  
Szeretnék még egyszer is köszönetet mondani a képviselőknek, a kollégáknak, az 
egyesületek vezetőinek és tagjainak, és minden höveji lakosnak, akik mellettem álltak 
az elmúlt évben. Azt gondolom, hogy a körülmények ellenére egy igazán aktív, 
élményekben és jó dolgokban bővelkedő évet tudhatunk magunk mögött. És hogy ez 
így alakult, ahhoz mindenkire szükség volt!  
Kívánom, hogy a hit lángjának fénye ragyogja be otthonunkat és szívünket, hogy soha 
senkit ne hagyjon el a remény, tanuljunk meg egyszerűen örülni az életnek, s minden 
apróságnak! Mindegy, hogy miben leljük örömünket, az a fontos, hogy időt szánjunk 
rá! Müller Péter szerint pedig „Az igazi öröm és derű nem az, amit valami külső ok vált 
ki, hanem ami a szívből ered.” Találjuk meg azokat az apró pillanatokat, amelyekben 
a legboldogabbak lehetünk! S vegyen körül mindenkit a szeretet, mely talán a 
legfontosabb, nélkülözhetetlen érzés. Fontos, hogy szeressünk és szeretve legyünk!  

Kívánom, hogy Mindenkinek sikerüljön megvalósítania azokat a célokat, amelyek 
örömmel töltik el, s hogy ebből az adventi hangulatból minél többet vigyünk át a 
következő esztendőre!  

„A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.” (Juhász Gyula) 

Vargáné Molnár Zsuzsanna 
 polgármester 

 
 

 


