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Tervezett programok: 

2022. november 17. csütörtök 16 órától 

KARÁCSONYI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE a Faluházban 

2022. november 24. csütörtök 16 órától 

ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE – regisztráció 
szükséges az alapanyagok beszerzése miatt! Jelentkezni 
lehet november 21-ig!  

Amit hoznod kell magaddal: kb. 2 méter, 5-8 cm széles 
szalag és gyertya – ha saját színvilágból szeretnél alkotni! 

2022. december 4. vasárnap 

Hövejre érkezik a Mikulás 

2022. december 17. szombat 

Hangolódjunk a Karácsonyra! - Karácsonyi műsor, forralt 
bor, meleg tea, sült kolbász 



AZ UTOLSÓ HÍRMONDÓ MEGJELENÉSE ÓTA TÖRTÉNT… 
 
Június első két hetében a Montázs Kézműhely Egyesület tagjai több mint 1500 
kisgyermeknek tartottak alkotó foglalkozásokat a megye több iskolájában.  

 
 

Minden héten érkeztek vendégek a Csipke Múzeumba: a 
környékről és az ország más tájairól egyaránt. Folyamatosan 
bővítjük a Csipke Múzeum kínálatát, hogy aki szeretne egy 
kis emlékkel hazatérni, 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 Jordánia fővárosában, Ammanban szervezett egy 
divatbemutatót a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, amelynek 
keretében 10 magyar divattervező alkotásaival ismerkedett meg a 
közönség, amelyeket a hagyományos viseletek ihlettek meg, mégis a 
napjainkba tökéletesen illeszkedő darabok. Ezen részt vett dr. Tóthné 
Kőrösi Zsófia is. 
 

Június 15-én újabb cikk jelent meg Hövejről: Höveji csipke 
határon innen és túl címmel. 
 

A Höveji Nefelejcs Nyugdíjasklub legaktívabb tagjai az 
összejövetelek mellett kirándulásokat is szerveznek. 

Június 16-án Répcelakon 
jártak.  
 

Júniusban meghívást kaptunk a bogyoszlói 
Rábaközi Magyar Nóta és Katonadal 
Fesztiválra.  
 

Már sokadszor ürítettük ki a kupakgyűjtőnket - és a 
kupakokkal ismét segíthettünk valakinek! Gyűjtsünk 

továbbra is szelektíven! Júniusban lomtalanítást szerveztünk.  



A Höveji Csipkevarrók Köre is részt vett Németh Hajnal 
Auróra „MINDEN MAGYAROK RUHÁJA” 
projektjében. Célja, hogy minél több magyar 
hímzésmintát megmutasson egy ruhán keresztül. 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 
Hímzőpályázatra 120 pályázó 540 
pályamunkája érkezett be. Az alkotásokból 
nyíló kiállítást július elsején nyitották meg. 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.  
 

Folyamatosan készülnek a Höveji Csipkék. A fotón Bendesné 
Vörös Ildikó által készített vállkendő, valamint egy vőfély bot 
szalag.  
 

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 polgármesteri 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. Két hétvégén vártuk a Csipke Múzeumba 
az érdeklődőket: 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. 
és augusztus 5. között is tábort 
szerveztünk Hövejen. Az alkotás 
és játék mellett Sopronban 



túráztunk és moziztunk, valamint 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, 
ahol bemutatták a Höveji 
Csipkét. Ott voltak a FolkTrend! 
„A hagyomány a régi, a stílus új” 
szlogennel meghirdetett, az 
Agrárminisztérium kezdeményezésére megvalósuló eseményen is, amely az ősi 
viseleti kultúránkhoz visszanyúlva a XXI. század igényeinek megfelelő ruha-, illetve 
öltözék kiegészítő kollekciókat vonultat fel. 

 

Elkészült a Napsugár utca és a Diófa sétány útja, 
valamint a bolt előtti új játszótér is.  
 

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. Az előadások után 
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 tagjai közül Tóth Angelika (mézeskalács), Kelediné Mészáros Ágnes 
(dísztárgyak fából, termésekből), Galavicsné Keledi Johanna (horgolások), Varga 
Veronika (gravírozott és egyéb ajándéktárgyak), Seinerné Mesterházy Csilla 
(szaténmunkák) és Lugosi Lajos (kosarak) munkáiból láthattak egy kis ízelítőt. Rajtuk 
kívül még több kézműves, termelő, vásározó árulta termékeit.  
 

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 ezen a napon, 
amelyet Németh Roland ajánlott fel.  
A rendezvény, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is 
támogatott, az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésével valósult meg.  
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.  
 

Szeptemberben is írtak az újságok a Höveji Csipkéről: a szeptember 7-én 
megjelent Nők Lapjában a Csipkeházról lehetett olvasni.  
 

Új könyvek a nyáron is érkeztek a könyvtárba, 
bőven lehet válogatni a különböző műfajú, témájú 
könyvek közül.  
 

Szeptemberben ismét folytatódtak a 
varró-alkalmak, minden hétfőn délelőtt 
Kapuváron, délután Hövejen lehet 
ismerkedni a pókozás rejtelmeivel.  
 

2022. szeptember 10-én Halásziba 
kaptunk meghívást az Értéknapra, ahol egy rövid előadás, 
valamint egy kiállítás keretében mutattuk be a Höveji Csipkét.  
 

Szeptember 19-én a Berek-kergető Gyaloglóklub néhány 
tagja 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 
fiatalok bevonásával olyan programokat szerveztünk, amelyek kapcsolódtak a Petőfi-
emlékévhez. 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 is, 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. A „Beszélő tárgyak” projekttel nemcsak egy közösségi programot 
valósítottunk meg, hanem méltóképpen megemlékeztünk a költőfejedelemről, a 
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakjáról, valamint sikerült 
olyan, jövőben is hasznosítható kiadványokat, tárgyakat létrehoznunk, amelyek később 
is Petőfiről „beszélnek”.  

   
Erről a programunkról ismét készült egy cikk is a Kisalföldben: „A kiadványok 
Petőfiről mesélnek” (09.29.) Köszönjük Kustor Rékának! 
 

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 
Hövej Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve ismét kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. 
 

Szeptember 27-én a Kovács Margit Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium 
aulájában Rábaközi Ébredés címmel fiatal alkotók és mesterei munkáiból nyílt 

kiállítás. A mesterségbemutatók között ott volt a 
höveji csipke is.  
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara fórumot szervezett szeptember 22-én, 
Kapuváron, amely 8 önkormányzat közreműködésével 
zajlott. Ezek között szerepelt Hövej is.  



Október 6-án Hövejen is elindultak újra azok a szakkörök, 
amelyekhez a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította az 
alapanyagok és eszközök nagy részét. Minden csütörtökön a 
Faluházban, heti váltásban makramézhatnak az érdeklődők, 
vagy éppen papírcsík-technikával ismerkedhetnek.  

 

Az elmúlt időszakban két kislánnyal és egy 
kisfiúval bővült a falu lakossága. 2020 ősze óta a 
képviselőtestület ajándékával is köszöntjük az 
újszülötteket. Nagyon jó egészséget és sok 
örömöt, boldogságot kívánunk a családoknak!  
 

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. Hamarosan 
érkeznek az új bútorok! 
 

Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról. Amit Európának az 56-os hősök 
adtak, mindannyiunknak tisztelnünk, őriznünk és 
értenünk kell!  
 

A Kisalföld oldalán riportsorozat indult a 
megyerikumokról. Kustor Réka és Ivánkovics 
József érkezett Hövejre, s készítették el 
elsőként a Höveji Csipkéről a riportot 
 



Mindig voltak és lesznek is olyan emberek, akik 
kritikákat fogalmaznak meg. Többségük ezt valamilyen 
hiányérzetből fakadó feszültségnek a levezetésére 
használja. A kritika életünk természetes velejárója - nem 
elkerülni kell, vagy megküzdeni vele, hanem kezelni, 
hiszen ez lehet építő jellegű is! És nagy öröm, hogy 
mindig voltak - és bízom benne, hogy sokáig lesznek is - 
olyan emberek, akik nem csak beszélnek, hanem 
segítenek is a feladatok, problémák megoldásában! Nagyon köszönöm mindenkinek, 
aki október végén - növények metszésével, fűnyírózással, lombsöpréssel, szállítással, 
stb. - hozzájárult ahhoz, hogy környezetünk szebb legyen!!! 

 
 

Kedves Hövejiek! 
 

Mivel idén az Idősek napja alkalmából nem került sor 
ünnepségre, a képviselő-testülettel úgy döntöttünk, 

hogy 5000 Ft-tal kiegészítjük a nyugdíjasok karácsonyi 
támogatását. 

 
 

1. Idősek támogatása (nyugdíjasok karácsonyi támogatása): 
Hövej Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan támogatni szeretné a 
település nyugdíjasait. Az idei évben ünnepség megtartására nem kerül sor, helyette 
azonban a képviselő-testület az idősek támogatása összegének személyenként 15.000 
Ft-ra történő emeléséről döntött. 
 

Az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve, önkormányzati 
rendeletben szabályozott módon teljesíthet kifizetést annak, aki öregségi 
nyugdíjjogosultságot szerzett vagy legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig 
megszerzi, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs 
ellátás, rokkantsági ellátás) részesül és 60. életévét betöltötte vagy legkésőbb a tárgyév 
december 31. napjáig betölti. A támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét (jelenleg 427.500 forintot). 
 

A támogatáshoz szükséges formanyomtatványt az önkormányzat munkatársai, 
Fábiánné Domán Hermina és Szekeresné Czimmermann Ilona 2022. november 15-30. 
között minden érintetthez házhoz viszik. Kérjük, a zökkenőmentes ügyintézés 
érdekében a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nyugdíjszelvényt és a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lapot 
előkészíteni szíveskedjenek. 
 
2. Szociális célú tűzifa támogatás: 
Hövej Község Önkormányzata a lakosság részére, jövedelemtől függően (0-110.000 
Ft-os jövedelem, illetve 110.001-150.000 Ft-os jövedelem esetén) kétféle módon 



(természetbeni ellátásként vagy pénzbeli támogatásként) biztosít szociális célú tűzifa 
támogatást, az alábbiak szerint. 
 

2. a) Szociális célú tűzifa támogatás (természetbeni) 
Hövej Község Önkormányzatát a Belügyminisztérium 14 erdei m3 mennyiségű 
keménylombos tűzifa megvásárlására szolgáló támogatásban részesítette. Hövej 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami támogatás erejéig 
kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej 
község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben 
életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.  
 

A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 110.000 Ft-ot.  
 

A támogatás odaítélésénél – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyben kell 
részesíteni azt a kérelmezőt, aki 

a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,  
b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, és 
c) akinek családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. 

 

A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek 
beérkezésének sorrendjében történik. 
A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. november 30. napjáig (szerda) 
nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, 
csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint 
az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait. 
 

2. b) Rendkívüli települési támogatás – tüzelőanyag vásárlása céljából (pénzbeli) 
Hövej Község Önkormányzata 15.000 forint összegű (pénzbeli) rendkívüli települési 
támogatást biztosít tüzelőanyag vásárlása céljából annak, aki az ingatlana fűtését 
részben vagy egészben tűzifával biztosítja. A természetbeni juttatás ugyanazon lakott 
ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 
és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az 
elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. 
 

A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot. 
 

A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. november 30. napjáig (szerda) 
nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, 
csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását. 
 

 
 
 



Avar és kerti hulladék égetése 
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!  
 

Telekadó 
Az adó alanya – főszabályként – az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Az adó alapja 
a telek m2-ben megállapított területe. 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.  

 

 
Minden iskolai tanévben fókuszba kerülnek azok a gyerekek, akik magatartási problémáikkal 
kilógnak a többiek közül, gyakran megnehezítve a pedagógusok és a szülők dolgát. Az 
Állampolgári Bizottság az Emberi jogokért ehhez kapcsolódó cikke:  
 

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichiátriai betegségek-e 
valójában?  

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? 
Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét? 

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy 
gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga 
keres megoldást a problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos 
szakemberekre bízza a dolgot. Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés 
fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, 
könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek azonban 
két dologról rendszerint nincs tudomásuk: 

– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag 
a tünetek alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – 
pedig ezeknek a tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk 
betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk. 

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, 
amelyek sokkal közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra 
alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy 
a szer beadása után gyermeke „zombiként” viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, 
mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit elnyomják, de 
a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes 
mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását. 

Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az 
ingyenes kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
jelentetett meg közszolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan 
milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási 
javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük 
számára.  

A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapítvány weboldaláról: 
www.emberijogok.hu/adhd 



Falugondnokunk felmondása után Szekeresné Czimmermann Ilona, szabadsága esetén 
Fábiánné Domán Hermina látja el azokat a feladatokat, mint a gyermekek iskolából 
való hazaszállítása, az ebéd kiszállítása, gyógyszerek elhozatala. Azok az idős 
személyek, rászorulók, akiknek nincsen hozzátartozójuk, egyedül élnek továbbra is 
kérhetik szerdánként a bevásárlást a Pennyből. Kérjük, aki ezt igényli, készítse el a 
pontos bevásárlólistát és egy borítékba tegye az arra szánt összeggel együtt!  
 

 

Sajnos a jelenlegi helyzetben, mint minden önkormányzatnak, nekünk is 
csökkentenünk kell a költségeinket, s energiát kell megtakarítanunk, ahol lehet. Sok 
olyan település van, ahol bezárták a faluházakat, kultúrházakat. Mi egyenlőre még úgy 
döntöttünk, hogy a Faluházat csütörtöki napokon, 16 óra és 19 óra között nyitjuk ki, 
minimálisan befűtve. Ekkor vannak a klubok, szakkörök, a könyvtári nyitva tartás, s 
ekkor használhatják a civil szervezetek is.  

A legtöbb hivatalban szigorúan maximalizálva van a 18 fokos hőmérséklet. Mi is 
odafigyelünk a Csipke Múzeumban és a Polgármesteri hivatalban is mind az áram-
használatra, mind a fűtésre – de szem előtt tartva a kollégák egészségét, az ülő 
munkához szükséges megfelelő munkakörülmények biztosítását is.  

Minden településen felmerült a közvilágítás időtartamának kérdése is. Egyenlőre mi 
ezen még nem módosíttattunk. Viszont idén a karácsonyi díszeket nem helyeztetjük ki, 
megspórolva ezzel nemcsak az áram díját, hanem a díszek fel- és leszerelésének – nem 
kevés – díját is. A fényfűzérek helyett saját készítésű karácsonyi dekorációkkal 
díszítjük majd a falut – ahogy arra már sor került az előző években is. Emellett pedig 
szeretnénk, ha sokan csatlakoznának az „Adventi kalendárium” című felhívásunkhoz 
– bízva abban, hogy 24 ablakban felgyúlnak a fények a faluban, kivilágítva a számokat.  

 

2022. december 1-24. ADVENTI KALENDÁRIUM  

Több településen már hagyomány, hogy adventi kalendárium ablakok nyílnak 
december elsején, s minden nap egy újonnan kivilágított, feldíszített ablak nyílik az 
adventi kalendárium mintájára egészen december 24-ig, Szentestéig. Ehhez várunk 24 
jelentkezőt, akik között kisorsolhatjuk a számokat.  

Az ablakdíszítő vállalja, hogy az adott naptári naptól feldíszíti, 
jól láthatóan feltünteti a számot, kivilágítja az ablakát 
Szentestéig. Mindenkit arra buzdítunk, hogy minden este 
induljon egy sétára, keresse meg a feldíszített ablakokat! Aki 
pedig ezek előtt készít egy szelfit, vagy családi fotót, s a 
legtöbbet elküldi üzenetben, messengeren, akár ajándékban is 
lehet része. A kereséshez – fejtörők formájában – a közösségi 
oldalunkon egy kis segítséget is adunk!  


