HÍRFORRÁS
H É D E R VÁ R I

Hédervár Önkormányzatának lapja • 2015/2016. tél

16. évfolyam, 3-4. szám

Új év, új kezdet!
Kedves Olvasók! Örömmel
tájékoztatok mindenkit, hogy
a Piarista Rend 2016 szeptemberétől átveszi iskolánk
fenntartását, így lehetővé válik felmenő rendszerben a 7.
majd a 8. osztály visszahozatala
Hédervárra! Itt szeretném
megköszönni mindenkinek
a segítséget! A szülőknek és
a szülői munkaközösségnek;
azoknak, akik elindították ezt a
folyamatot; a pedagógusoknak,
akik kitartottak ebben a nehéz
időben; a képviselőknek, akik
azonnal az ügy mellé álltak és
támogattak; és végül, de nem
utolsó sorban Vereb Zsoltnak,
a Mosonmagyaróvári Piarista
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatójának,
aki a Renden belül képviselte az
érdekeinket és „oroszlánként
harcolt” az iskolánkért.
Az iskola átalakításának
gondolata már régóta foglalkoztatott mindannyiunkat a
faluban. A 7-8 osztályok elvitele és az, hogy a nyugdíjba
vonuló pedagógusok helyett
nem vehettünk fel tehetséges
fiatalokat, mind abba az irányba mutattak, hogy iskolánk hanyatlik. A szülők sorban vitték
el gyermekeiket más iskolákba, hiszen 7-8. osztályban úgyis utazniuk kellett. Nem kell
ecsetelnem a helyzetet, mindnyájan ismerjük. 2015. tavaszán azzal a kéréssel kerestek
meg a szülők, hogy alakítsuk
át az iskolát. Ehhez aláírásokat
is gyűjtöttek, amiből kiderült,
hogy az állami, az egyházi, illetve az alapítványi fenntartói
formák közül egyértelműen az

egyházi iskolát támogatnák a
szülők. Ezen felhatalmazással
a zsebemben kerestem meg a
mosonmagyaróvári Piarista
Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola igazgatóját,

kezdetektől jelen volt a tárgyalások során. Ők is érezték,
hogy a falu elkötelezett irányukba, hiszen mind a szülők,
mind a pedagógusok, mind az
Egyházközség, mind az Ön-

a bezárástól mentik meg, ami
ennélkül egy-két éven belül
bekövetkezett volna, hanem
egyenesen a Szigetköz szellemi, kulturális központjává
tehetik Hédervárt.

Vereb Zsolt atyát. Igazgató úr
biztosított támogatásáról, de
tájékoztatott, hogy a tartományfőnök atya illetékes az
ügyben. Ezek után fordultunk
Labancz Zsolt piarista tartományfőnök úrhoz kérésünkkel. A tárgyalások során, tartományfőnök úr személyesen
is meglátogatta iskolánkat és
megtekintette a Szent Mihály plébániatemplomot és
a Boldogasszony-kápolnát is.
Mivel a szerzetesek általában
inkább 100 években gondolkodnak, nem pedig egy-két
évben, mindenképp átgondolt
döntést szerettek volna hozni,
ezért húzódott sokáig a tárgyalás, de a kölcsönös szimpátia

kormányzat részéről jelen volt
valaki az első találkozáskor. A
mi részünkről is egyértelmű
volt, hogy a legjobbat szeretnénk gyermekeinknek nyújtani mind az oktatás, mind a
nevelés tekintetében, ezt pedig
a piaristák tudják biztosítani
számunkra. A Rend több
száz éve foglalkozik oktatással: olyan hírességeket adtak
az országnak, mint Széchenyi István, Teleki Pál, Révai
Miklós, Petőfi Sándor, Öveges
József, Sík Sándor, Antall József, Eötvös Lóránd és még
sorolhatnám. Gróf KhuenHéderváry Károly szintén piarista diák volt. Azzal, hogy
átveszik iskolánkat, nemcsak

Erről még álmodni sem
mertünk volna egy-két évvel
ezelőtt. Ezért nem is szerepelt
a választási programban, mert
felelősen nem mertük volna
megígérni a lakosoknak. Most
mégis sikerült és ez a falu
összefogásának köszönhető!
Még sok adminisztratív teendőnk van, több tájékoztató
fórumot is fogunk tartani a
szülőknek, itt és most csak a
hálámat szerettem volna kifejezni, hiszen ez egy nagy előrelépés községünk életében!
Mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok!
Szabóné Németh Ágnes
Hédervár Község
polgármestere

A Piarista Rend
A piarista rendet Kalazanci Szent József
(1557–1648) spanyol pap alapította, aki
1597-től ingyenes iskolát működtetett Rómában. Közösségét V. Pál pápa 1617-ben
kongregációvá, XV. Gergely pápa1621-ben
szerzetesrenddé nyilvánította. Hamarosan
a piaristák iskolákat nyitottak Itália több
városában, majd Közép-Európában is.
A gyors fejlődés azonban feszültségeket
keltett, és a Szent Inkvizíció is beavatkozott a rend életébe. Amikor 1648-ban az
alapító meghalt, közössége jogilag nem
létezett, de tagjainak kitartó szolgálata révén 1669-re ismét elnyerte a szerzetesrendi
státuszt. Kalazanci Józsefet 1748-ban boldoggá, majd 1767-ben szentté avatták. A
20. század elején a rend újjászerveződőttt,
majd Dél-Amerika, Afrika és Ázsia több
országában is létrehozott iskolákat. Ebben
meghatározó szerepe volt Tomek Vince
generálisnak (1947–1967). Jelenleg a rend
1328 szerzetese 36 ország 228 rendházában
működik. A piarista rend tagjaiként arra
kaptunk küldetést, hogy az iskola és a
nevelés által evangelizáljuk a gyerekeket
és fiatalokat, alapítónk meggyőződése volt,
hogy „ha a gyerekeket kiskoruktól fogva
szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, kétségkívül remélhető, hogy egész
életük alakulása boldog lesz”. A közelmúltban váci és kecskeméti megtelepedésünk
300 éves, mosonmagyaróvári iskolánk 275
éves, és nagykanizsai iskolánk fennállásának 250 éves jubileumát ünnepeltük, tavaly
tavasszal tartományi káptalant tartottunk,
nyáron pedig a Piarista Rend egyetemes

káptalanja volt hazánkban, Esztergomban – először történelmünk során –, ahol
többek közt megválasztottuk a rend legfőbb
elöljáróját.

Labancz Zsolt
PIARISTÁK MA,
MAGYARORSZÁGON
Magyarországon az első piarista iskola
1666-ban Privigyén nyílt meg. A rend a
18. század végétől az ország legnagyobb
iskolafenntartójává, tagjai pedig a kulturális élet meghatározó szereplőivé váltak.
A trianoni változások és a kommunista
diktatúra következtében csupán két működő piarista iskolánk maradt, Kecskeméten
és Budapesten. A rendszerváltozás után
visszatértünk legtöbb régi helyükre, és új

utakat is kerestünk; jelenleg nyolc városban (Budapest, Mosonmagyaróvár, Göd,
Kecskemét, Nagykanizsa, Sátoraljaújhely,
Szeged és Vác) működtetünk óvodákat,
általános és középiskolákat, kollégiumokat, szakképző iskolát, művészeti
iskolát, szakkollégiumot és hittudományi főiskolát a mai fiatalok teljes emberi
kibontakozásának szolgálatában. Közel
10 éve Csíkszeredában is megtelepedtünk,
hogy az ottani fiatalok szolgálatába bekapcsolódjunk. Iskolai közösségeinkben
fejlesztő közeget kívánunk biztosítani a
hozzánk fordulóknak, hogy személyes hivatásukat megtalálva érett, elkötelezett és
a közjót szolgáló személlyé válhassanak.
Legfőbb kihívásunk, hogy intézményeinkben minden diák egyformán részesüljön a
piarista pedagógia értékeiből, ehhez szükséges, hogy országos szinten összefogjuk
projektjeinket, törekvéseinket. Ezt a célt
szolgálja a jelenleg formálódó Piarista
Oktatási Igazgatóság. Tavalyelőtt tanáraink részére elindítottuk az akkreditált
Piarista Pedagógiai Alapképzést, amely a
piarista lelkiségre és nevelési elvekre épül.
Hiszünk abban, hogy a hit és a műveltség
egységet alkotnak. Ezt fejezi ki a rend jelmondata is: „Pietas et litterae” (jámborság
és tudomány). Alapvetőnek tartjuk, hogy a
szerzetesi közösség és az iskola környezetében keresztény közösség alakuljon, ahol az
egyént megérintheti Isten kegyelme, és ahol
választ is adhat erre a megszólításra.
Labancz Zsolt
magyarországi tartományfőnök

„Rendünk vezetése úgy döntött, hogy a 2016/2017-es tanévtől, a mosonmagyaróvári Piarista Általános lskola, Gimnázium és Szakközepiskola tagintézményeként készek vagyunk fenntartóként átvenni a hédervári Timaffy Laszló
Tagiskolát óly módon, hogy az ötödik tanév során értékeljük az elmúlt időszakot.
Döntésünk során fontos szempont volt, hogy az Önkormányzat ígéretét fejezte
ki az intézmény finanszírozásában való aktív résztvételre.”
(levél Hédervár polgármesterének, 2015. január 7.)
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Polgármesteri beszámoló
Kedves Héderváriak! Utolsó beszámolómat június végével zártam, a kerékpárút átadó ünnepségével. Nem sokkal ez
után indult az immár hagyományosnak
mondható hédervári Art Flexum művésztelep és alkotótábor. A résztvevő művészek: Borbély Károly festő- és grafikus
művész, Budaházi Tibor festő- és grafikus
művész, Sudár Éva festőművész, Szarka
Fedor Guido grafikusművész, Tolnay Imre
festő- és grafikus művész, valamint Vajda
Noémi festőművész voltak. Július 10-én
hagyományteremtő céllal nyílt napot tartottunk az Önkormányzat nagytermében,
ahol beszélgetni lehetett a művészekkel.
Július 12-én pedig a művésztelep zárásaként a Boldogasszony-kápolnában volt a
közös kiállítás megnyitója, ahol a közönség
megtekinthette a művésztelep legsikeresebb alkotásait.
Augusztus 10-16-ig zajlott a HédervárHéderfája-Éberhard testvértelepülési találkozó, Éberhard nyertes pályázatának
köszönhetően. Remélem a régi barátságok megerősítése mellett új barátságok is szövődtek ezen a csodálatos héten! Akik pedig idén nem vettek részt a
testvértelepülési találkozón, remélem a
jövőben bekapcsolódnak a programokba! Külön köszönetet szeretnék mondani
Kránicz Sándornak, aki Hédervár részéről a fő szervezője volt a találkozónak!
Augusztus végén elintéztük az új pályázaton elnyert önkormányzati kisbusz
és polgárőr terepjáró papír munkáit is,
október folyamán már meg is érkeztek
az új gépjárművek. Augusztus 27-én önkéntes véradás volt a Vöröskereszt szervezésében a Polgármesteri Hivatalban és
augusztus 29-én került megrendezésre a
családi Sport és Egészségnap is az iskola
udvarán. A szervezőknek itt szeretném
megköszönni, hogy a Szigetközben elsőként megszervezték ezt a rendkívül
színvonalas rendezvényt!
Szintén augusztus utolsó heteiben
szembesültünk az iskola állami fenntartója, a KLIK által előírt kötelező osztályösszevonásokkal. Itt szeretném kifejezni
köszönetemet az igazgató asszonynak,
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Fövényesiné Sághi Katalinnak és a tantestület minden tagjának, hogy ezt a nehéz
helyzetet ilyen rugalmasan meg tudták
oldani! Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő tanév már ne
ilyen körülmények között induljon!
Szeptember szintén komoly munkával
indult: beadtuk pályázatunkat a ravatalozó rég várt felújítására, ehhez több
látványterv is készült. Sokat vitáztunk,
míg végül egy Hédervár történelmi
környezetéhez illő, organikus stílusú
épület engedélyeztetett terveit adtuk be
a pályázat keretében. Szeptemberben a
migráns helyzet kapcsán azt is megtapasztalhattuk, hogy polgárőreink menynyire értik a dolgukat! Szeptember 5-én
ugyanis a vámosszabadi gyűjtőpontról
elindultak a migránsok Hegyeshalom
felé a Szigetközön keresztül. Bár hétvége volt és megérdemelt kitüntetéseik
átvétele miatt amúgy nem is lettek volna
itthon polgárőreink, mégis, pár óra alatt
megszervezték, hogy a falunkon áthaladó több száz fő a főútvonalon haladva
rendbontás, szemetelés és forgalmi dugó
nélkül elhagyja településünket. Ez úton
szeretnék köszönetet mondani nekik és
a többi önkéntesnek is, akik aktívan részt
vettek akár a forgalom irányításában,
akár az étel- és italosztásban!
Szent Mihály napján megemlékeztünk
templomunk névadójáról, a búcsúi szentmisét Farkas István piarista szerzetes tartotta. Október 16-án a Képviselő-testület

Hédervári Hírforrás

közmeghallgatást tartott az Önkormányzat nagytermében. A közmeghallgatáson
részt vett Dr. Papp László, Dunasziget
jegyzője is, aki elmondta tapasztalataikat
az egyházi iskola létrehozásával kapcsolatban. A lakosság kérdései főleg az iskolával kapcsolatban, illetve a ravatalozóval
kapcsolatban merültek fel. Novemberben
kezdődött el a Magyar Államkincstár által
a Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása. Az ellenőrzés márciusig fog tartani,
addig kollégáink rendszeres időközönként szolgáltatnak adatot a MÁK-nak az
önkormányzat gazdálkodásáról. Szintén
novemberben kezdődött el Hédervár közigazgatási területén az osztatlan közös
tulajdonú szántók kimérése. Azon területek kerülnek kimérésre, melyek esetében
a tulajdonos 2012-ben kérte a kimérést.
Ez a folyamat januárban fog felgyorsulni, ekkor lesznek a tulajdonosok közötti
egyeztetések. Novemberben pályázatot
adtunk be az FM Hungarikum Bizottságához helyi értékeink népszerűsítésére.
November 20-án tartottuk meg hagyományos idősek napi rendezvényünket. A
rendezvényt az idei évben is Nérai László
képviselő úr, mint a Kulturális Bizottság
elnöke szervezte. A rendezvényen felléptek az óvodások, az iskolások, a hastáncosok, az asszonykórus, és meglepetés
sztárvendégünk is volt. Mindenkinek
köszönöm, aki részt vett az eseményen,
szerepelt, felszolgált, vagy felkészítette a
szereplőket. Az óvoda által szervezett jótékonysági Szent Márton-napi bálról Tóthné
Göndöcs Amália írt részletes cikket, ezért
erről én nem írok, csak annyit, hogy ott is
profi volt a szervezés, és remélem, hogy
ebből is hagyomány lesz a jövőben!
Decemberben az adventi gyertyagyújtásokon évről-évre több ember vesz részt. A
gyertyagyújtások fő kapcsolattartója Láng
Mercédesz, de minden gyertyagyújtást másmás helyi szervezet feladata. 2015-ben az
első gyertyát a Hédervári Egyházközség
Képviselői gyújtották meg, a másodikat
Hédervár Önkormányzata, a harmadikat a
Nyugdíjasok, a negyediket pedig az iskolások. December 5-én az Önkormányzatnál

3

karácsonyfadíszítés, Betlehemállítás és karácsonyi jótékonysági vásár volt. Ezen az eseményen is szép számmal vettek
részt a falubeliek. December
6-án járta a falut lovaskocsin a
Mikulás, személyesen meglátogatva a 10 év alatti gyermekeket. Ez úton szeretném meg-

köszönni a Mikulás segítőinek,
hogy elszállították a Mikulást a
gyerekekhez! Karácsony napján
betlehemezők járták a falut, a
gyerekeket Láng Mercédesz, és
Erdős Violetta tanította be és
azokat a lakosokat látogatták
meg, akik előre jelezték, hogy
szívesen fogadják a kis műsort.

Délután, szintén Láng Mercédesz szervezésében a gyerekek
kirándultak egyet a Hédervári
erdőben, miközben az „angyalkák” otthon nyugodtan
feldíszítették a fát. Ide is azok
a gyerekek mentek, akiknek a
szülei jelezték az igényt. Az éjféli misén szintén a hédervári

iskolás gyerekek szerepeltek,
felkészítőjük Seresné Domina
Teréz volt. Neki, és a gyerekeknek is köszönjük a szép pásztorjátékot.
Szabóné Németh Ágnes
Hédervár Község
polgármestere

Hivatali hírek – jegyzői visszatekintés az Önkormányzat
2015. év II. félévi munkájára
•
•

•
•

•

•

2015. JÚNIUS:
A testület döntött a „Boldogasszony napok” rendezvény megszervezéséről és annak részleteiről
Szabóné Németh Ágnes polgármester tájékoztatta a testületet a
„Közvilágítási pályázat” KEOP átadásáról, így a „ledes pályázat”
is lezárult.
Az önkormányzat ellenőrizte a játszótereinek állapotát, a
játékok felújítását és bővítését tűzte ki célul.
A testület az óvodavezető tájékoztatása alapján módosította
Óvodájának alapító okiratát, a gyermeklétszám növekedése miatt
a felvehető létszám tekintetében bővítést engedélyezett.
Elfogadta a zöldterülettel kapcsolatos szolgáltatások díját,
melyet a honlapon az alábbi linkre kattintva olvashatják: http://
www.hedervar.hu/post/show/236/szolgaltatas
Az Önkormányzat a ciklus terveinek megfelelően jogszabályi
kötelezettségének megfelelően megalkotta Gazdasági Programját.

2015. AUGUSZTUS:
• „Sacra Velo projekt”: több térségi önkormányzat közösen egy
olyan kerékpáros útvonal kialakítására pályázhat, ami a településeken található szent helyeket érinti, illetve hirdetőtáblák
és pihenőpontok kiépítését jelenti. Hédervárra egy pihenőhely,
a Kápolna park került betervezésre. A testület javaslatot tett
a Szent Peregrinus-kápolna melletti területen egy további
pihenőhely kialakítására is. Az Önkormányzatot a költségek
5 %-a terheli.
• Aqua Szolgáltató Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása: Hédervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta az Aqua Szolgáltató Kft.-t, hogy a Viziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § által előírt
2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervet készítsen el. Ezen
tervbe került beépítésre többek közt Hédervári szaghatás
problémák felülvizsgálata, megszüntetési lehetőségei, valamint
a Közép-szigetközi szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai.
• Szálláshelyek ellenőrzése: előzetes bejelentés nélkül került sor
a Héderváron működő szálláshelyek ellenőrzésre, a vendég-
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könyvek vizsgálatára. Általánosságban elmondható, hogy a
nyilvántartást a szállásadók rendszeresen vezetik, azonban
tartalmi hiányosságok akadtak. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek megküldésével a Hivatal a szállásadók számára
segítséget nyújtott a megfelelő adminisztráció vezetésére.
• Adósságkonszolidációval kapcsolatos pályázati lehetőség:
Hédervár községnek lehetősége nyílt vissza nem térítendő
támogatásra pályázni, mivel az adósságrendezésben nem
vett részt. Polgármester asszony javaslata alapján a testület a
ravatalozóra építését határozta meg. A teljes megvalósíthatóság
becsült költsége bruttó 19.950.000,- Ft. (A pályázat várólistára
került)
• Európa a polgárokért program: a Képviselő–testülete a 101/2015.
(VIII.06.) önkormányzati határozata alapján továbbra is részt
kíván venni az Európa a polgárokért program 2014-2020 testvérváros projektek 2015 című pályázaton. Pályázati lehetőség
keretében kívánja megvalósítani a 2016. évi testvértelepülés
találkozót.

•

•

•

•

2015. SZEPTEMBER:
Rendezési tervet érintő kérdések: tovább folytatódott a település új rendezési tervét érintő kérdések tisztázása, az elkészült
terv és a helyi építési szabályzat tervezete. Jelenleg az érintett
hivatalos szervek előtt van 1. körös egyeztetésen.
Óvoda támogatása: az óvodavezető tájékoztató levele alapján
a testület a költségvetésbe tervezett összegen felül 144 ezer
forint többletköltséget szavazott meg, hogy az óvodába
beíratott sajátos nevelésű kisgyermek heti két órában gyógypedagógiai, egy órában pedig logopédiai foglalkozáson
vehessen részt.
Előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat csatlakozási
szándékát fejezte ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázathoz, hogy továbbra is támogatni tudja a
tanulni vágyókat.
Önkormányzatunkat jogszabályi kötelezettség már nem terheli,
de a képviselő-testület 2015. évi éves munkatervében szerepel
az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató,
így napirendre tűztük, melyet a testület el is fogadott.

Hédervári Hírforrás
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•

•

•

•

2015. OKTÓBER:
Kastélyparkkal kapcsolatos tárgyalásról tájékoztató: az Önkormányzat vezetői és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. (MANK) Igazgatója további egyeztetéseket
tartott a kastély és a park rendbetétele kapcsán. A MANK
vállalta a 2014. évi őszi munkák utólagos 30%-os megtérítését,
továbbá a fennmaradó összegre vonatkozóan természetben
történő kiegyenlítésre kerül sor a közeljövőben településkép
javításának érdekében.
Módosításra került az önkormányzat vagyonrendelete. A
módosítást egy telekeladás és egy telek vízügyi igazgatóság
részére történő térítésmentes átadása indokolta. A rendeletet
- Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete Hédervár Község
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és a vagyonkezelés szabályairól szóló 9/2012.(IV.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról- a www.hedervar.hu
honlapon olvashatják.
Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Tanács döntései: az októberi és novemberi ülésen több napirendi pont a Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Tanáccsal közösen végzett munkát
érintette. A testület döntést hozott a jövő évet érintően többek
között a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról, azokat érintő névmódosításokról, Hegyeshalom
nagyközség családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok érintő csatlakozásáról, a bentlakásos intézmény
igénybevételéről és 2014. évi szúnyoggyérítés elszámolásáról.
Továbbá a testület jóváhagyta 2016. január 1. hatállyal az egységes szerkezetű Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási
Megállapodását és felhatalmazta a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Helyi adók: több ülés napirendjét is érintette az adóbevételek
tárgyalása, a 2016. évtől az adó mértékek megállapítása, illetve

az adórendeletek felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen
született meg a helyi adókról szóló Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete.
2015. NOVEMBER:
• Elfogadásra került a 2015. évi 3/4 éves költségvetési beszámoló.
• Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Pályázatra beérkezett 7 db kérelmet elfogadta és a pályázókat havi 4.500 Ft támogatásban
részesíti.
• Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mosonmagyaróvári Éltes Mátyás iskola részére 100 ezer forint
támogatást nyújtott az intézménybe járó hédervári tanuló
miatt.
2015. DECEMBER:
• Már a novemberi ülésen is tárgyalta a testület a 2015. február 26-án megkötött 2015. március 1. napjától hatályban
lévő közétkeztetési szolgáltatói szerződést. A szerződésben
a 2016. évi díjemelés kivételével módosítás nem történt. Az
emelés eredményeképpen elfogadásra került Hédervár Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(XII.15.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2007.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
• 166/2015. (XII.15.) önkormányzati határozatával kihirdette
Hédervár község új Helyi Esélyegyenlőségi Programját, és
azt 2016. január 1-i hatállyal érvényesnek tekinti, melyet az
érdeklődők a www.hedervar.hu honlapon olvashatnak.
Veilandics Eszter sk.
jegyző, Közös Önkormányzati Hivatal, Darnózseli

Tájékoztató a Héderváron 2015. október 9-11. között
megszervezett lomtalanítás kapcsán
Elszállított mennyiség: 276 m3.
A 2015. évre Hédervár községnek szerződéses alapon járó
díjmentes mennyiség 90 m3 lett volna. Az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséből a kommunális adóból származó bevételek
terhére kifizetett lomtalanítási költség 186 m3 plusz hulladék után:
186 x 3.997 Ft = 743.442 Ft+ÁFA, azaz 944.171 forint.
A tavalyi lomtalanítás tapasztalatait összegezve elmondható, hogy
lényegesen megnövekedett a lakosság által elszállíttatni kívánt,
feleslegessé vált lomok mennyisége, és sajnálatos módon építési
törmelék és veszélyes hulladékok szabályellenes lerakására is sor
került. Az eddigi gyakorlattal szemben 2016-tól mindenképpen
rendezettebb körülmények között, szigorú felügyelet, rendezett
nyitva tartás mellett kerülhet sor a lomtalanítás megszervezésére.
Építési törmeléket térítés ellenében, egyéb, lakosságtól származó szelektíven gyűjtött hulladékot (műanyag, papír, fém, üveg,
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lomok, gumiabroncs, textíliák, fás szárú nyesedékek, elektronikai
hulladékokat) ingyenesen lehet elhelyezni az egész év folyamán
a KIMLEI HULLADÉKUDVARBAN.
A telep nyitva tartása: minden csütörtökön 12-18 és
szombaton: 12.30-16.30 óráig.
A hulladékudvar kezelője: Lurvig Miklós (+36/30-733-7610)

KÖZÖSSÉGI MUNKA DIÁKOKNAK
A Hédervári Önkormányzat az idei évben is szeretettel várja
azokat a diákokat, akik az érettségihez szükséges 50 óra közösségi szolgálatot nálunk szeretnék teljesíteni. Jelentkezni e-mailben a rendezveny@hedervar.hu címen vagy a 06 20/497-1450
telefonszámon lehet Csík Anna kulturális referensnél.

Hédervári Hírforrás
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Nyugdíjasélet
2015 történései és 2016 tervei a Nyugdíjas Klubban
Az új évkezdés részben a tervezés,
részben a számadás időszaka. Így van
ez az aktív dolgozók, de a nyugdíjasok
életében is. Tekintsünk hát vissza az elmúlt esztendőre!
Januárban forralt borral köszöntöttük
az új esztendőt, jó egészséget kívánva
egymásnak. Beszélgettünk terveinkről,
feladatainkról. Februárban hagyományos
farsangi bálunkon mulattunk. Márciusban nőnapot tartottunk, férfi klubtársaink virággal kedveskedtek a hölgyeknek.
A Darnózseli Nyugdíjas Klubból vendéget hívtunk: Igali Alfréd gitármuzsikával,
dallal szórakoztatott minket, az ünnepségen vendégünk volt Szabóné Németh
Ágnes polgármester asszony. Április
hónapban érdekes előadást tartottak a
mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság
szakemberei. Téma: az idősek sérelmére
elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Május a majális ideje: a focipályán
múlattuk az időt a többi civil szervezettel
karöltve, babgulyást főztünk és lángost
sütöttünk. A mulatozás mellet volt mun-

kavégzés is, a Rozália-parkban virágokat
ültettünk, de sajnos az időjárás nem volt
kegyes hozzánk, mert csapadék hiány
miatt nem díszelegtek olyan szépen, mint
ahogy szerettük volna. E hónapban a
Tényői Nyugdíjas Klub megívásának is
eleget tettünk, 20. évfordulójukra hívtak
vendégeket. Számunkra szomorú véget
ért az ünneplés, tragikus hirtelenséggel
elvesztettük mindannyiunk által szeretett
klubtársunkat Kiss Dodit. A mai napig
érezzük nyugodt, kedves személyiségének hiányát. Emléke velünk marad!
Falunapon lángossal kedveskedtünk a
fellépő gyermekeknek, július 10.-én az
Ásványrárói Klubot hívtuk vendégségbe, együtt szalonnát sütöttünk. A nyár
további részében klubhelységet cseréltünk, ezért a munkálatok miatt nyári
szünetet tartottunk. Augusztusban a
mosonszolnoki nyugdíjasok meghívásának eleget téve „Rétrehívón” vettünk
részt. Szeptemberben Ásványrárón vendégeltek meg minket, halászlé főzésen
voltunk.

Advent idején a harmadik gyertyagyújtást a Klub szervezte. A 2015-ös évet
a Kont étteremben zártuk, közös vacsorával. Évközben többször tartottunk
kreatív foglalkozásokat, és a szellemi karbantartásra is gondoltunk.
Szeretnénk megköszönni Danyi Péter
és Seiwerth Gábor vállalkozóknak a 2015ben nyújtott támogatást!
2016-os terveink: ebben az esztendőben lesz megalakulásunk 20. évfordulója,
szeretnénk méltó képen megünnepelni.
A Mosonmagyaróvár Környéke Nyugdíjas Egyesület felkérte klubunkat a XI.
Térségi Nyugdíjas Találkozó rendezésére, ezt a nagyszabású rendezvényt az
ásványrárói klubbal együtt szeretnénk
megvalósítani.
A nyugdíjasok egészséges életérzése
szerint: élj a mának, de tekints a jövőbe és
bízz a Mindenható gondoskodásában!
A beszámolót összeállította:
Csikné Karácsony Márti

Mária ünnepek – áhítatok – a hédervári
Boldogasszony-kápolnában 2016. évben
Február 2.
Április 4.
Április 25.
Május 31.
Június 25.
Július 2.
Július 16.
Augusztus 5.
Augusztus 14.
Szeptember 15.
Október 8.
November 12.
December 10.

Gyertyaszentelő Boldogasszony
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Jó Tanács Anyja
Szűz Mária királynő
Béke Királynője
Sarlós Boldogasszony
Karmel-hegyi Boldogasszony
Havas Boldogasszony
Nagyboldogasszony-búcsú,
ünnepi szentmise
Fájdalmas Szűzanya
Magyarok Nagyasszonya
Mária oltalma
Szeplőtelen fogantatás

Az ünnepi áhítatok minden alkalommal
17.00 órakor kezdődnek.
További információ: saghim@freemail.hu
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Anyakönyvi hírek
2015-BEN SZÜLETETT
HÉDERVÁRI GYERMEKEK:
Illés Léna
an.: Fördös Eszter, 2015. február 16.
Hartai Lóna
an.: Molnár Tímea, 2015. április 29.
Wiedemann Olivér Bence,
an.: Mayer Éva, 2015. március 23.
Téglás-Felső Borostyán
an.: Felső Bernadett, 2015. június 23.
Nagy Mirabella
an.: Gulácsi Beáta Tímea, 2015. július 24.
Takáts Ábel
an.: Szalai Beáta, 2015. október 2.
Németh Mia
an: Dobos Rita, 2015. november 8.
Karácsony Jázmin
an: Varga Ilona, 2015. november 15.
Nérai Nimród
an.: Szalai Noémi, 2015. december 3.

2015-BEN HÉDERVÁRON KÖTÖTT HÁZASSÁGOK:
Glázer Mihály és Karácsony Kata
Petersen Martin Boalth és Dr. Csanádi Gabriella
Bekő László és Molnár Magdolna
Binder Péter és Nemes Zsuzsa
Antoni János és Dr. Bekő Boglárka
Nérai László és Szalai Noémi
Fehér Lajos és Rüzsics Diána

2015. május 9.
2015. május 9.
2015. június 26.
2015. július 10.
2015. szeptember 9.
2015. szeptember 12.
2015. szeptember 25.

2015 ÉVBEN ELHUNYT HÉDERVÁRI LAKOSOK:
Szabó Antalné
Hincsics István
Szabó Józsefné
Tóth György
Németh Lászlóné
Csanádi Antal
Csiba István
Varga Károly
Kiss József
Szakáll Istvánné
Tóth Józsefné
Nérai Béla
Sipos Imre
Ditrói Lipótné
Ponoczky Sándorné

2015. január 04.
2015. január15.
2015. január23.
2015. január 25.
2015. március 01.
2015. március 23.
2015. április 22.
2015. május 05.
2015. május 09.
2015. június 05.
2015. augusztus11.
2015. szeptember 17.
2015. október 11.
2015. december 11
2015. december 29.

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány
Az Alapítvány elsődleges célja a Hédervári
Napsugár Napköziotthonos Óvoda óvodásainak
és a Timaffy László Tagiskola tanulóinak támogatása. Kérjük támogassa személyi jövedelem
adója (SZJA) felajánlható 1%-ával a Hédervári
Gyermekek Neveléséért Alapítványt.
Adószámunk: 18974720-1-08
Tudjuk fogadni egyéb felajánlásaikat is, az
átutalási megbízáson feltüntetett, Önök által meghatározott célra.
Számlaszámunk:
58600214-11104067
Köszönettel fogadtuk a 2015. évben
felajánlott adó 1%-okat 203.256 Ft összegben!

Györkös István elnök, Kopócs Szilvia tag,
Tóthné Göndöcs Annamária tag,
Szédelyiné Gere Adél tag, Wiedemann-né Mayer Éva alapító,
Szalainé Kiss Zita, Majlinger Antalné és
Fövényesiné Sághi Katalin titkár

www.hedervar.hu
mindig aktuális: friss hírek, naprakész közérdekû információk
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A Hédervári Önkormányzat 2015-ben több tervet is készíttetett a temető leromlott állapotó ravatalozójának felújítására.
A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat várólistára

került, de az Önkormányzat határozott szándéka még ebben
a ciklusban egy új, modern, de a Boldogasszony-kápolna történelmi környzetébe is illeszkedő ravatalozó megépítése.

Héderváron is fejleszti hálózatát a Telekom
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

2015 nyarán megkezdődött Héderváron is a Telekom
nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik az
eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például
az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte
440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű
szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd
forintos beruházással segít elő. A hédervári lakosokat is érinti
a fejlesztés, így több, mint 550 itteni új háztartás számára
nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors
technológiát.
De mit jelent ez a héderváriak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál
gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba
kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást
is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és
élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi
oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már
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itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető
élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető
műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé
képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik
az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások
váljanak a Héderváron élők számára is elérhetővé, valamint
a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat
támogató környezet alakuljon ki. A szélessávú internet
kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak,
hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat
a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 94%-os
kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati
fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

Hédervári Hírforrás
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A mi Óvodánk – 2015
A 2015-ös évről, mint naptári
évről nehezen lehet összefoglalót írni egy óvoda életéből,
hiszen mindig nevelési évben
gondolkodunk, azért mégis
megpróbálom a visszatekintést.
Tavasszal, a kenyér témahét
keretein belül megismertettük
gyermekeinket a kenyér hozzávalóival, a búza betakarításának
eszközeivel, a kenyérsütés munkálataival, menetével régen és
ma. Ehhez kapcsolódóan kirándultunk a LIPÓTI PÉKSÉGBE,
valamint a nagycsoportosokkal
SZENTENDRÉRE A SKANZENBE. Mindegyik kirándulás
alkalmával ragyogó napsütésben, jókedvűen vettünk részt
mindannyian, gyermekek, felnőttek egyaránt, gazdagodva
ezáltal maradandó szép élményekkel.
Az év elején szigorú változásokat vezettek be a gyermekétkeztetésben. Tisztában voltunk
azzal, hogy minden kötelező
változás némi ellenérzést vált
ki mindenkiből, aki ezekben
érintett, főleg ha nincs tisztában azzal, mi változik, miért,
és ezt hogyan lehet kivitelezni,
hogy az mindenkinek jó legyen.
Fontosnak éreztem, hogy minden szülő tudja, mi az, amit a
törvény elvár az egészséges
táplálkozás keretén belül az
ételekkel kapcsolatban, / mi-
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lyen összetevőből mennyi lehet,
és mi az, amit mellőzni kell az
étrendből/ és fontosnak tartottam tudatosítani a szülőkben,
hogy mindez a gyermekük érdekében történik. Tudtuk, hogy
ennek bevezetése csak a családokkal egyetértésben, velük
együttműködve lesz leginkább
eredményes, ezért meghívtuk
a szülői értekezletre az óvodai
ebéd szolgáltatóját. Meg is jelent a Kont vendéglő tulajdonosa, üzletvezetője, élelmezés
vezetője és főszakácsa is, így a
kialakult párbeszéd során kellő
tájékoztatást, kérdéseikre megnyugtató válaszokat kaphattak
a szülők.
Óvodánk kollektívája fontosnak tartja az összetartozás
érzésének kialakítását, gyermekeinkben is igyekeztünk
kialakítani az érzést, hogy ők
HÉDERVÁRIAK, a falu közösségének tagjai. Megismertettük
velük falunk nevezetességeit,
parkjait, intézményeit, pozitív
érzelmi kötődést próbáltunk
kialakítani bennük falunk iránt.
Ám nem csak passzív szemlélőként, hanem a 3-6 éves korosztály lelkesedését kihasználva
aktív tettekkel neveljük őket
arra, hogy ők is tehetnek azért,
hogy a MI FALUNK szebb,
gondozottabb legyen. Ilyen
meggondolásból vállaltuk el, a

virágosításkor a kispark egyik
ágyásának rendbe- tételét, virággal beültetését, gondozását,
amit a nyár folyamán meg is
tettünk. A forró, eső nélküli napokon elég gyakran kiskocsival,
ásványvizes palackokban vittük
a vizet, hogy megöntözhessük
a szomjazó virágokat.
Az egészséges életmódra
nevelés része a testápolási, higiénés szokások kialakítása, a
mindennapos mozgás lehetősége, valamint az egészséges
táplálkozás is. Ez utóbbi főleg
nagy hangsúlyt kapott, a mindennapi táplálkozással is, és az
első családi napunk is az egészséges életmód jegyében zajlott
sok mozgással, egészséges ételkóstolókkal.
Az intézmény kollektívája is
átalakulóban van a folyamatos
nyugdíjazások következtében.
Rigó Ferencné Cuni óvónéni
nyugdíjba ment. Nyugdíjas éveire kívánunk neki erőt, egészséget, sok örömöt. Szerencsére
már szeptember 1-től munkába
léphetett az új kolléganő, Szilágyi Anita, aki segítette az új kis
óvodások fogadását, beszoktatását, erősíti csapatunkat.
Az új ember érkezése egy testületre nézve új kihívások elé állít mindenkit, mindannyiunktól
megkívánja az alkalmazkodást,
az egymásra figyelést. Ennek
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elősegítésére több összejövetelt
is szerveztünk.
Tavasszal kollektívánk kirándult a Jeli Arborétumba, ahol
nagyon jól éreztük magunkat.
El is határoztuk, hogy minden
évben elmegyünk kirándulni
együtt.
Szerencsére elmondhatjuk,
hogy az új képviselő testület
is nagyon is pozitívan, és támogató attitűddel fordult óvodánkhoz, amit ezúton is nagyon
köszönünk Nekik.
A szülők is tettre készek voltak, nagyon sokat dolgoztak
gyermekük óvodája, óvodánk
érdekében: szerveztek KARÁCSONYI VÁSÁRT, HÚSVÉTI
VÁSÁRT, melynek termékeit az
óvoda munkatársaival együtt
készítették munkadélutánokon
vagy otthon. Ezeken kívül a homokozó árnyékoló faanyagát
gombaölővel lekezelték és kétszer átfestették, ástak, homokot
talicskáztak, és a homokozó árnyékolót is két apuka építette fel
társadalmi munkában.
A munka közben mindanynyiszor jó hangulat volt, egyik
anyuka meg is jegyezte, hogy
„milyen jó csapatépítők ezek a
munkadélutánok!”
Nyáron, sajnos kényszer hatására, de nagy összefogással
óriási fába vágtuk a fejszénket.
Az óvoda udvarának felújítá-
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sába kezdtünk, ami még most
is folyamatban van. Sokan,
ki társadalmi munkával, ki
adománnyal, (pénzzel, vagy
anyaggal, vagy fuvarral) segített
bennünket. Köszönetképpen
szeretném legalább a nevüket megemlíteni a Hédervári
Hírforrás hasábjain, ezzel is
kifejezve köszönetünket, hálánkat. Az óvodások, a szülők
közössége, munkatársaim és
a magam nevében is köszönöm: Soós Sándornak, Szolnoki Gábornak, Szolnoki Miklósnak, Brunner Károlynak, Baán
Miklósnak, Sáling Gábornak,
Csanádi Rolandnak, Seiwerth
Gábornak, Mayer-családnak,
Wiedemann-családnak, Mayer
Attilának, Ábrahám Tivadarnak, Danyi Péternek, Hédervár
község Önkormányzatának és
természetesen a sok jókedvű
dolgos apukának, anyukának
a segítséget és támogatást. Sajnos ez hosszú folyamat, mert
rengeteg pénzre lenne szükség,
hogy az udvarunkat megtöltsük minél változatosabb mozgás gyakorlását segítő játékszerekkel. Ilyen összefogással
fokozatosan, szépen egy-egy
újabb játék beszerzésével előbb
utóbb elkészül majd. Célunk
az Óvoda udvarának rendbetétele és a játszóeszközök számának gyarapítása, hogy minél változatosabb mozgás- és
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játéklehetőséget biztosítsunk
gyermekeink számára. A munkálatok a nyáron elkezdődtek,
amit tavasszal folytatnunk
kell. Tervbe vettük a lebontott
rönkhajó pótlását. Kinéztünk
egy szép hajót, aminek költsége milliós nagyságrendű és az
árát szeretnénk előteremteni.
Ennek érdekében november
14-én, szombaton Márton-napi jótékonysági bált rendezett
óvodánk szülői közössége. Igazi
összefogásnak lehettünk tanúi:
részünkről megvolt a terv, az elszántság, a tenni akarás, a szorgalom, ami találkozott a falu
lakosainak és vállalkozóinak
segítőkészségével, szeretetével.
Mindennek eredménye, hogy a
bál összbevétele ötszázezer forint lett. Ehhez mindenki hozzájárult, aki vásárolt támogató
jegyet, belépő jegyet, tombola
jegyet, vagy felajánlott tombolatárgyat. Nem beszélve a szülőkről, az óvodánk dolgozóiról,
akik fáradhatatlanul mentek,
felkeresték Önöket, készültek,
megrendeltek, beszereztek,
sütit sütöttek, termet rendeztek, aztán pedig felszabadultan
szórakoztak. Nem véletlenül a
Márton-napi volt ez a kezdeményezés, hiszen ez az összefogás,
egymás segítése, ahogy a bálban is említettem, a vadludakra nagyon is jellemző. Sokszor
hallottuk már, hogy példát ve-

hetünk az állatvilágból, tanulhatunk az állatoktól is. Örülök,
hogy mi, héderváriak is össze
tudtunk fogni, tudtunk egy jó
ügy érdekében időt, energiát,
és pénzt áldozni, bebizonyítva
újra, hogy együtt nagy dolgokra
is képesek vagyunk!
Köszönöm mindenkinek,
akinek része volt a bál sikeres
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megrendezésében, lebonyolításában, és itt köszönöm meg
mindenkinek, aki támogatott
bennünket. Szeretnénk következő Márton-napkor is óvodabált rendezni, szeretnénk, ha ez
hagyománnyá válhatna!

Tóthné Göndöcs
Annamária
intézményvezető
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A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
(MANK) alkotóházai
A MANK 2011-ben alakult,
számtalan feladata közül a legjelentősebb és leglátványosabb
az alkotóház- és művésztelep-rekonstrukciós program.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatása, az EMMI által biztosított forrás, és a MANK saját
bevételei révén az ingatlanokra
valamivel több, mint 1 milliárd
forintot költött, ebből közel 250
millió forint jutott Szentendre
felújítására, 280 millió forintba került a zsennyei kastély rekonstrukciója és 500 millió forintba a Szigligeti Alkotóház.
Elsőként a Szentendrei Régi
Művésztelep újult meg, ahol a
galéria és a MANK központi
irodája is helyet kapott. A művésztelepet 2013. szeptember
27-én Balog Zoltán miniszter
úr avatta fel. A megújult műtermekbe – 2014. április 1-jén,
három éves időtartamra – 19
művész költözött be.
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A Szigligeti Alkotóház felújítása 2013 végén indult, az
épület teljes rekonstrukciója
megtörtént. A kastély az 191415-ös állapotának megfelelően
újult meg. Teljesen új homlokzat
készült, korszerű lett az elektromos hálózat és a gépészet,
megtörtént a belső újravakolás
és festés is. A beruházással egy
télikert, nagyobb étterem és társalgó, illetve 30 vendégszoba jött
létre. A komfortszint 4 csillagos
minőségűre változott, ma már
minden szoba külön fürdőszobával ellátott. Megújult továbbá
a kastély és az arborétum főkerítése is. Felépült egy madáretetőt
formázó fogadóépület, amelynek köszönhetően az alkotóház
vendégeinek zavarása nélkül vált
látogathatóvá a kastély természetvédelmi oltalom alatt álló
arborétuma. A beruházás során
az épületbe új bútorok, illetve
– a korábban már meglévő –

teljesen felújított antik bútorok
kerültek, valamint a zongora
restaurálása is megtörtént. Az
alkotóházat 2014. december
12-én avatták fel Balog Zoltán
miniszter, L. Simon László miniszterhelyettes és Hoppál Péter
államtitkár urak.
A Zsennyei Alkotóház felújítása szintén 2013. december
végén indult, a 400 éves épület
régi pompájában ragyog a felújítást követően. Az épület új
tetőt kapott, az új homlokzat
pedig vízálló, de légáteresztő
lett. Javításra vagy szükség
szerint cserére kerültek a külső és belső nyílászárók, felújításra a fürdőszobák, valamint
megtörtént a teljes belső festés
is. Korszerű lett a konya és az
Alkotóház, új elektromos külső-belső világítótestek és egyéb
szerelvények kaptak helyet, továbbá díszkivilágítást is kapott
az épület. Elkészült egy, ko-

molyzenei próbákra alkalmas
zeneterem, ide került egy új
zongora is. Az épület környéki
összes közmű cseréje mellett,
az alap földfelszín alatti és feletti szigetelése is megtörtént.
A bútorok restaurált, teljesen
felújított állapotban kerültek
vissza a szobákba, és megújult
a 16 hektáros őspark is. Az alkotóház ünnepélyes megnyitója
2014. december 29-én volt.
2015-ben befejeződött a
Mártélyi és a Galyatetői Alkotóházak felújítása is. A
felújítások további tervei is
elkészültek, a szükséges források körvonalazódnak, így
remélhetőleg a közeljövőben
folytatódhat Művésztelep és
Alkotóház rekonstrukciós
program, megkezdődhet a
Hódmezővásárhelyi Alkotóház és Művésztelep, valamint
a Kecskeméti és a Hédervári
Alkotóházak felújítása is.

Szigligeti Alkotóház

Szigligeti park

Mártélyi Alkotóház

Zsennyei Békássy-Bezerédj Kastély

Hédervári Hírforrás
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A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK)
története a XX. század elejére vezethető vissza. A második világháború előtt, az országban az alkotóművészet különböző ágai szerinti támogató alapok működtek, megteremtve ezzel a mecenatúra
rendszerét is. 1945 után, a kommunizmus térhódításával, szovjet
mintára létrejött a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja.
A Művészeti Alap munkáltatója volt minden magyar alkotóművésznek, és a rendszer közveszélyes munkakerülőnek tekintett minden
olyan művészt, aki nem volt tagja az Alapnak. A művészek részesültek
a rendszer előnyeiből is, hiszen az létbiztonságot nyújthatott számukra, ugyanakkor elvette tőlük az alkotás szabadságát. A rendszerváltás
után, 1992-ben létrejött – a Művészeti Alap vagyona egyben tartásának érdekében –, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány.
A Közalapítvány átalakított rendszerben nyújtott szolgáltatásokat
a művésztársadalomnak, de a XXI. század elejére egyre inkább világossá vált, hogy a modern kor kihívásainak, nem tud megfelelni,
nem találja a szerepét és helyét az igazgatási rendszerben.
A polgári kormány 2011-ben döntött a Közalapítvány megszüntetéséről, és arról hogy a közel 7 milliárd forint értékű ingatlanvagyona
egy új szolgáltató szervezet, a MANK tulajdonába kerüljön. Szintén
ebben az időszakban döntött a Parlament a Magyar Művészeti
Akadémia (MMA) jogkörének és feladatainak kiszélesítéséről. Így
világossá váltak és megerősödtek a különböző szerepek. A MMA,
mint köztestület a magyar művészet kutatásával, közkinccsé tételével
és a művészek képviseletével foglalkozik, a több mint 20 éve létező
Nemzeti Kulturális Alap (NKA), a hazai és határon túli magyar
kulturális élet finanszírozását oldja meg, míg a 2011-ben létrehozott, 100%-os állami tulajdonban lévő MANK-nak deklaráltan az
a feladata, hogy az alkotóművészeteknek és az alkotóművészeknek
szolgáltasson.
A MANK felett a tulajdonosi jogokat, így a felügyeletet is az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolja. A MANK
alkotóházakat tart fenn Szigligeten, Zsennyén, Kecskeméten és
Hódmezővásárhelyen, továbbá két művésztelepet üzemeltet, a Hódmezővásárhelyit, illetve a Szentendrei Régi Művésztelepet, ahol
igyekszik kiállítási lehetőségeket is teremteni a magyar alkotóművészek számára, a MANK Galériában. A MANK működteti az állam
által finanszírozott, 12 művészeti területet lefedő, fiatal előadó- és
alkotóművészeket támogató ösztöndíjakat, továbbá a volt Képző- és
Iparművészeti Lektorátus beolvadásával alkotóművészetet támogató
szakmai tevékenységet is végez, így többek között köztéri szobrokról
és egyéb műalkotásokról ad ki szakvéleményeket. A MANK szolgáltatásait a Magyar Mecénás Program (MMP) segítségével teszi
elérhetővé a magyar alkotóművész-társadalom számára, amely
programhoz eddig közel 4 000 művész és 20 társadalmi szervezet
csatlakozott. A MANK kiadásában jelenik meg a kultúra.hu online
kulturális magazin is. Az ingatlankezelésben meglévő tudásra alapozva, az EMMI döntése értelmében, a MANK látja el a 33 állami
kulturális intézmény közös-energiabeszerzési feladatát is. A MANK
a tulajdonában lévő ingatlanokat az alkotóművészeti célok figyelembevételével felelősen kezeli, és zömében állami támogatással
megindult azok teljes felújítása is.
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Dr. Hóvári János 2015. január 1. óta a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofi Kft. főigazgatója. Az ELTE történelem-török szakán végzett
1979-ben. 1992-ig az MTA Történettudományi
Intézetében dolgozott és párhuzamosan a Pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem oktatója
is volt. Ezt követően 22 évig külügyes: referens,
főosztályvezető, majd nagykövet három helyen
is, valamint helyettes államtitkár 2012-14 között.
Tanít a Károli Gáspár Református Egyetemen és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Diplomataként számos kulturális programot irányított.
– Tisztelt Hóvári úr! A MANK főigazgatójaként
hogyan tudná röviden bemutatni az Önök által
fenntartott és működtetett alkotóházak – alapvetően történelmi falak között, állami vagyont
kezelve – feladatait, jelentőségét a magyar kultúrpolitikában?”
– A magyar alkotóművészeti világ háttér-infrastruktúrája nagy kálváriákon ment át az elmúlt két
és fél évtizedben. Mára már csak töredéke van meg
az egykori művészvagyonnak. Részint azért, mert
az ingatlanok nagy részét nem tartották karban,
s a felújításukhoz a működtetők nem tudtak elegendő forrást szerezni. Ez főleg azért történhetett,
mert a művészeti világ lobby-tevékenysége nem
volt erőteljes, és emellett még széthúzó is volt. A
legtöbb esetben egyszerűbb volt megszabadulni
az ingatlanoktól, vagy azokat hosszú időre bérbe
adni. Ez kedvezett az ügyeskedők világának, akik
éltek, azaz visszaéltek, a lehetőséggel. Szerencsére
számos remek épület megmaradt, amelyek többnyire történelmi kastélyok is. A MANK 2012-13ban befejezte a Szentendrei Régi Művésztelep
felújítását, 2014-ben a Szigligeti és a Zsennyei
Alkotóházaknak helyet adó kastélyokét, 2015-ben
pedig a Mártélyi és a Galyatetői Alkotóházakét.
Ezekben az épületekben tartalmas munka folyik.
Nem csak azáltal, hogy a magyar művészvilágnak
ezek a terek a föltöltődések helyei, hanem ezek
a történelmi falak sok fontos tanácskozásnak is
otthont adnak. Így válnak az épületek kultúrpolitikai eszközökké, s válnak a magyar nemzet egésze
számára fontossá. A MANK tevékenysége azonban
nem csak ennyiből áll, ennél sokkal sokszínűbb:
gondozzunk a fiatalművészek ösztöndíj világát,
döntünk köztéri alkotások és műteremlakások
ügyében, de számos kiállítás megszervezése is ránk
várt és vár, itthon és külföldön egyaránt.
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– Tisztelt Főigazgató úr! Mint az mostanában gyakran elhangzik a helyi közbeszédben: „Csipkerózsika-álmot” alszik a
hédervári kastély… Milyen lehetőséget lát
Ön a MANK vezetőjeként arra – immár
egy éves vezetői tapasztalattal –, hogy az
álomból felébresztve, újra feladatot, azaz
közérdekű, kulturális missziót tölthessen
be Szigetköz legszebb műemlék épülete?
– Nekem nagyon fáj, hogy a csodálatos
hédervári kastély kihasználatlanul áll, s
nem tudja betölteni azt a szerepet a három határ találkozási pontjában, amelyre
teremtetett. A magyar alkotóművészeti
világ egyik fellegvára volt hosszú ideig,
s ezt követően egy átgondolatlan bérbeadással „lakodalmas ház” lett belőle.
Nincs nekem semmi bajom azzal, hogy
a magyar kastélyokat üzleti-turisztikai
célokra használják fel. Nagyon helyes,
hogy ezt teszik, csakhogy Hédervárnak
más lenne a küldetése. Olyan kulturális
centrumnak kell lennie, mint amilyen
régen volt. Sajnos a jelenlegi bérlő –
akinek bérleti jogviszonya már régen
lejárt–, különféle kifogásokra hivatkozva
nem adja át nekünk a kastély kulcsait és
bérleti díjat sem fizet. Már régóta pereskedünk vele: küzdünk igazságunkért és a
magyar alkotóművészek érdekeiért. Sajnos a magyar igazságszolgáltatás malmai
lassan őrölnek. De reményeim szerint
előbb vagy utóbb megjelennek a hatósági
végrehajtók és a jelenlegi elbirtoklásnak
véget vetnek, s akkor végre mi is beléphetünk a tulajdonunkba.
– A 2014-ben hivatalba lépett új
hédervári önkormányzati vezetők kiemelt
feladatként kezelik a Kastélypark, az ún.
„Angol-kert” elvadulásának megállítását.
Milyen együttműködésre lát ön lehetőséget
az Önkormányzattal? Milyen tapasztalataik vannak a helyi önkormányzatokkal
való együttműködésben?

– Nemrégiben jártam Hédervárott, hogy
találkozzam polgármester asszonnyal és
megnézzem a kastélyt. Az épületbe sajnos nem juthattunk be, de körülnéztem
a környékén. Elképedve láttam, hogy az
„Angol-kert”-ből erdő lett. A patakon átívelő hidak járhatatlanok, a „Kasznárház”
pedig romhalmaz. Aki a kastélyt bérelte
úgy tűnik elfeledkezett arról, hogy ahhoz annak környezete is hozzá tartozik.

Dr. Hóvári János főigazgató
Ezzel nekünk a Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft-nek (MANK),
nagyon nagy kárt okozott. Sok millióba
fog kerülni intézményünknek, hogy a
parkot és a járulékos épületeket rendbe
tegyünk. A kastély mögötti „színpad” is
rossz állapotban van, nem tudom, hogy
azon miként lehet még táncolni. Azt hogy
a kastélyon belül mi van, én nem tudom,
csak remélem, ott nem olyan rossz a helyzet, mint a falakon kívül. Látom, hogy a
helyi önkormányzatnak isfájó seb a kastély
ügye. Egyrészt azért, mert a falu és a kastély emberemlékezet óta összetartoznak,
s az ott élők évek óta mást sem látnak,
mint a romlást. Ha a kastélyban élet van,
akkor ott a falubeliek is dolgozhatnak. De
Hédervár nevének is jobban kellene forognia ezáltal a megyében és az országban.

A kulturális programok ezt biztosítanák.
Sajnálatos, hogy ehelyett „kastélyperről”
lehet olvasni a megyei sajtóban. Én, amikor a hédervári önkormányzat tagjaival
találkoztam, úgy láttam, hogy ők szívesen
működnek együtt a MANK-kal, mint egy
országos hatáskörű intézménnyel. Polgármester asszonnyal egyetértettünk abban,
hogy csak egy utunk van: az együttműködés a helyi értékek megújítása érdekében.
– Mit jelenthet egy térségnek, milyen
hozzáadott értéket nyújthat egy MANK
által működtetett állami alkotóház? Pl.
itt a Közép-Szigetközben?
– Hédervár csodálatos hely, így oda
bárki szívesen megy. Nekünk az a feladatunk, hogy a Közép-Szigetköz és
a hármas határ világának kulturális
központja legyünk. Hasonló legyen a
szerepünk, mint amilyen Szentendrén,
Szigligeten, Zsennyén, Hódmezővásárhelyen és Galyatetőn. Tudjuk, hogy egy
olyan műemléképület, mint a hédervári
kastély fenntartása komoly kihívás. De
ezt tesszük sikerrel Szigligeten, Zsennyén
és más helyeken is. Tisztában vagyunk
azzal, hogy felújításoknak folyamatosaknak kell lenniük. Fenntartónk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is osztja e
véleményünket. Mi nem „profitot” akarunk termelni Hédervárott, mert „közhasznú nonprofit” intézmény vagyunk.
Mi a köz javára fogunk tevékenykedni a
faluban és a régióban, annak érdekében,
hogy Hédervárott új szellemi értékek
szülessenek s a hely vonzereje ezzel is
erősödjön. Ez már maga kizárja azt, hogy
a kastélynak nem kellene csillognia és a
parkot ellepheti a bozót és a csalán, mint
ami sajnos a jelenlegi helyzet. 2016 a
változás éve lesz Hédervárott.
Budapest, 2016. január 5.,
Nádasi László

www.hedervar.hu
mindig aktuális: friss hírek, naprakész közérdekû információk

szerkeszto@hedervar.hu
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Csak így tovább – Hajrá Hédervári KSE!
Tisztelt Héderváriak!
Kedves Sportbarátok!
Eltelt egy újabb év, itt az ideje, hogy számot adjunk arról,
hogy milyen eredményeket
ért el a Hédervári labdarúgás.
Szerencsére ismét sikerekről tudunk beszámolni csapatainkkal
kapcsolatban. Tavaly ilyenkor
mindkét megyei másodosztályban szereplő csapatunk a tabella élén telelt. Ezt az elsőséget
ki sem engedtük a kezünkből,
dupla bajnoki címvédéssel zártuk a pontvadászatot. A felnőtt
csapat 71 pontot szerzett, 10
ponttal megelőzve a második
helyezettet, az ifi csapat pedig
80 ponttal, 7 pont előnnyel diadalmaskodott. Ezzel zsinórban két bajnokságban szerezte
meg a bajnoki címet mindkét
együttesünk. A „nagycsapat”
pedig azt is elmondhatja magáról, hogy az elmúlt öt évből
négyszer lett első (kivétel a
megyei első osztályban töltött
idényünk)!
A sikerek ellenére a 2015/16os pontvadászatra ismét a
megyei másodosztályban
indultunk, sőt vezetőségünk
döntése értelmében Berta Józsefet Kovács László váltotta
a kispadon, a nyári felkészülést már teljes egészében az
Ő irányítása alatt végeztük el.
Az elmúlt évek gyenge rajtait most sikerült elkerülnünk,
viszonylag egyenletesebb teljesítményt nyújtva 2 döntetlen,
2 vereség és 11 győzelem után
a 2. pozícióban végeztünk az
őszi idényben 35 ponttal. Sajnos közben azért voltak hullámvölgyek is, például egy
nem várt vereség Dunaszegen
és az utolsó, elhalasztott fordulóban egy csalódást keltő
döntetlen is becsúszott. Ját-
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szottunk viszont több remek
mérkőzést, köztük egy nagyon
parázs hangulatú emlékezeteset is épp az előttünk álló
Hegyeshalom ellen, ahol a 98.
percben sikerült megszereznünk a győztes találatot. Az
előző két évhez hasonlóan
az U21-es csapatunk is újra
remek formát mutat, hiszen
mindössze egyetlen döntetlent játszottak, 14 győzelem
mellett, és a 86 rúgott góljukra
mindösszesen 7 alkalommal
tudtak válaszolni ellenfeleik.
Ezzel Szakáll Bálint tanítványai újra a legelső pozícióból
várhatják a tavaszi folytatást.
Meg kell említeni, hogy úgy
érték el ezt a remek eredményt,
hogy több játékos távozott az
ificsapatból. Szerencsére nem
Hédervárról mentek el ők, hiszen ebben az évben a megyei
harmadik osztályban is indult
egy csapatunk Hédervár II néven, ide „igazoltak” át többen
is. Az új együttes első idénye
jól sikerült, a pontvadászat felére összecsiszolódtak a fiúk,
az edzői feladatokat Dobóczky
Attila látja el. Jelenleg a 2 helyen állnak 5 pont lemaradással az éllovashoz képest,
1 döntetlen, 2 vereség mellett
9 alkalommal hagyhatták el
győztesen a pályát. U14-es
csapatunk is eredményes őszt
tudhat maga mögött, hisz a
negyedik helyről várhatják a
folytatást. Ennek az együttesnek az edzői feladatait Katona
Eugén vette át.
A tavaszi szezonra mindenképpen úgy szeretnénk
felkészülni, hogy mind az első
csapat, mind az U21-esek újra
meg tudják védeni a bajnoki
címüket. Ennek a célnak az
elérése érdekében a felnőtt

csapatnál újra edzőváltás lesz.
Kovács Lászlónak köszönjük az
itt elvégzett munkát, sok sikert
kívánunk neki a továbbiakban.
Helyét az ifi csapat edzője Szakáll Bálint veszi át, vele fogunk
felkészülni egy remélhetőleg
eredményes tavaszi folytatásra. Ehhez a korábbi évekhez
hasonlóan minden csapattag,
vezető és szurkoló támogatására szükségünk lesz. Annyit
ígérhetek, hogy mindent el
fogunk követni azért, hogy ismét mi emelhessük magasba a
bajnoki trófeát.
Sportlétesítményünk fejlesztése is jó ütemben halad,
hisz a külső (ablakcserék, külső szigetelés, járdák, játszóvár,
parkolók) után az épület belseje
is folyamatosan szépül. A női
mosdó rendbetétele után most
a teljes vizesblokk felújítására
sikerült pályázati pénzt nyer-
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ni, így ennek korszerűsítése is
hamarosan megvalósulhat. Úgy
tűnik, lassan befejeződik az az
előkészítő munka is, ami lehetővé teszi, hogy egy edzőpályával
is bővüljön a létesítmény. Reméljük, hogy ennek kialakítása
rövid időn belül elkezdődhet a
pálya mellett. Nagy terhet venne ez le a „centerpályáról”, hisz
mint a fentiekből is látszik, több
csapat felkészülése és mérkőzései egy helyen zajlanak, ami
főként esős időben eléggé megviseli a pálya talaját, és mint
tudjuk, jó pályán lehet igazán
jó mérkőzéseket játszani.
Köszönöm, hogy időt szakítottak a beszámoló elolvasására,
szeretettel várunk mindenkit,
aki valamelyik csapatunknak
szurkolni szeretne. HAJRÁ
HÉDERVÁR!
Danyi Péter,
Hédervári KSE
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Hédervár Templomaiért Alapítvány
Látva az SZJA 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait,
köszönetünket szeretnénk e sorokban is kifejezni!
Községünkben nagyon sokan támogatták az Alapítványt
és éltek a rendelkezés lehetőségével, részesévé válva így
közös munkának. 2015-ben ennek eredménye 411.878 Ft
felajánlás volt!
Köszönjük a közösség nevében!

Mindenkori célunk Hédervár évszázados értékeink
megóvása.
Hédervár Templomaiért Alapítvány
adószámunk: 19111706-1-08
Szívesen fogadjuk egyéb felajánlásaikat is:
bankszámlaszámunk: 58600283-11080013

Antóni Istvánné tag, Hegedűs Imre alapító, Györkös István elnök, Dr. Vágyi Ferenc Róbert tikár, Dr. Galla Gábor tag,
Mézes Attila tag, Molnár Lajos tag
Hédervár Szigetköz ékköve, s nem sok nemesebb cél van annál, mint értékeinek
őrzése, épített örökségeinek óvása. A Hédervár Templomaiért Alapítvány éppen ezt
a nemes célt vállalta, amikor a Szent Mihály plébánia templom és a Boldogasszony
kápolna felújítását tűzte ki céljául huszonöt évvel ezelőtt. Céljai bővültek a 2009
szeptemberében megújult vezetőség irányításával, s elmondható, hogy az alapítvány
a falu közösségi életében is egyre nagyobb szerepet vállal, kulturális rendezvényeket
szervez. Kezdeményezi a Peregrinus kápolna felújítását, a település területén található
kőkeresztek, emlékhelyek állagának, állapotának megőrzésén munkálkodik.
E nemes célok mellé állni nem csak szívbéli feladat, de kötelesség is, s az alapítványt
e célok elérésében, további értékteremtő munkájában támogatom.
Dr. Nagy István országgyűlési képviselő,
a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

A Hédervár Templomaiért Alapítvány alapítása óta (25 éve) nagy odaadással és hozzáértéssel tevékenykedik a gazdag egyházi, s egyben építészeti, művészettörténeti
jelentőségű örökség megóvása érdekében. Így újult meg – többek között – a Boldogasszony-kápolna, a Peregrinus-kápolna, valamint a Szent Mihály-plébániatemplom belső.
Az alapítványt 2014. április 18-án Forster Gyula-emlékéremmel tüntették ki. Mint az
egyházmegye püspöke, az Alapítvány munkáját támogatom, és további munkájára
Isten áldását kérem.
Dr. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye püspöke
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Megújult Hédervár Könyvtára
2015 szeptemberében a nyáron lezajlott felújítási munkálatok után megnyitott Hédervár
új Könyvtára. A korábbi épület
után egy új, akadálymentesített
helyszínre költözött át, az orvosi rendelő szomszédságába
(Fő u. 32.).
A felújítás a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretein belül minisztériumi
támogatásból, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér szervezésében valósult meg.
A beruházás összege 1.127.000
forint volt, valamint a helyi
önkormányzat is támogatta a
régi bútorok eladásából befolyt
összeggel.
Külön köszönet illeti az önkénteseket, akik társadalmi
munkájukkal hozzájárultak

könyvtárunk megszépüléséhez. (Danyi Péter, Soós Géza,
Füredi László és a középiskolás
lányok)
A Könyvtár folyamatosan
újuló, jelenleg közel 4000
könyvet számláló kínálatával
várja az érdeklődőket, a gyermekek számára játszósarokkal,
internetezési, fénymásolási és
nyomtatás lehtőséggel. A felújított könyvtárat szép számmal látogatják az iskolások
is, szabadidejükben és iskolai
keretek között is, valamint a
Szilágyi Anita által tartott adventi kézműves foglalkozáson
is sok érdeklődőt fogadhattunk
és egy nagyon kellemes, jó hangulatú estét töltöttünk együtt.
A hosszú távú tervek között
szerepel egy „könyvtármozi”

Iskolások a Könyvtárban
elindítása is, a közeljövőben
pedig Húsvét, ill. a Költészet
Napja alkalmából sokszínű
programokkal, kézműves foglalkozásokkal várunk minden
érdeklőt, kicsiket és nagyokat
egyaránt. További információk:
www.hedervar.hu

A Könyvtár nyitvatartása:
Kedd és csütörtök:
15.00-17.30 óra
Szombat:
14.00-15.00 óra
Szalai Zita könyvtáros
(06.20.253.4291)

Megújuló Polgárőrség
A Hédervári Polgárőr Egyesület vezetésében 2015 márciusában
változás történt az egyesületet 1998 óta vezető Fazekas Balázs elnök
lemondása miatt. Az új vezetőség megválasztására 2015 március 7-i
közgyűlésen került sor, tagjai: Rigó Ferenc elnök, Kiss Tibor titkár és
Rigó Ferencné gazdasági vezető, munkánkat három tagú Felügyelő
Bizottság segíti. A Hédervári Polgárőr Egyesületnek jelenleg 26 tagja
van. Fő célunk a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való részvétel, ennek érdekében a polgárőrség tagjai
falunkban rendszeres járőrszolgálatot és figyelőszolgálatot látnak el.
Céljaink és feladataink közé tartózik a lakosság és a bűnüldöző szervek
közötti bizalom és együttműködés erősítése is. Polgárőreink hetente
több alkalommal járőrszolgálatot látnak el közrend és közbiztonság
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érdekében, rendszeresen részt veszünk a hédervári közösségi és
sportesemények biztosításában is (falunap, a falun átvezető futóversenyek, sport és egészségnap, kerékpárút átadása, községi ünnepségek).
Temetések alkalmával két polgárőr is vigyáz az autók biztonságára a
templomnál és a temetőnél egyaránt a szertartások ideje alatt. Ősz
folyamán kiemelt feladat volt a falun átvonuló migránsok zavartalanul áthaladásának segítése. A polgárőrség tevékenyen részt vállalt a
közterek szebbé tételében is, ennek keretén belül "örökbe fogadtuk"
a Parázsszög téri játszóteret is, melynek virágágyásait polgárőreink
ültették be és a gondozását is elvállalták.
Tavaly áprilisban lehetőség nyílt a Darányi Ignác Terv (Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) keretén belül nyújtott
támogatásnak köszönhetően egy új polgárőr terepjáró megpályázására, 100 %-os támogatású finanszírozásban. Az így vásárolt Suzuki
Vitara terepjáró a Polgárőrség munkáját még hatékonyabbá teheti és
még jobban hozzájárul a falu biztonságához. Köszönet érte Szabóné
Németh Ágnes polgármester asszonynak és az Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy támogatták a pályázat megvalósítását.
Köszönet érte Csanádi Zsoltnénak, aki a pályázat megírásában és
kivitelezésében mindvégig a segítségünkre volt és végül, de nem
utolsó sorban a leköszönő egyesületi elnöknek, Fazekas Balázsnak,
kinek segítségével átvehettük az autónkat. A Hédervári Polgárőr
Egyesület mozgalmas évet tudhat maga mögött, köszönet valamennyi polgárőr társamnak az aktív közreműködésért!
Rigó Ferenc, Hédervári Polgárőrség elnöke
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Hédervári intézmények – címek, elérhetőségek, nyitvatartás
Timaffy László Tagiskola Hédervár
intézményvezető: Fövényesiné Sághi Katalin
9178 Hédervár, Arany J. u. 1.
06-96/215-294, mobil: 06-20/497-1508
e-mail cím: hedervar.timaffy@gmail.com

HÉDERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testület – Polgármesteri Hivatal
postacím:
9178 Hédervár, Fő u. 42.
telefon / fax:
06 96/215-388
mobil:
06 20/497-1450
06 30/584-0531
e-mail:
onkormanyzat @hedervar.hu
Az ügyfélfogadás rendje:

Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda
intézményvezető: Tóthné Göndöcs Annamária
9178 Hédervár, Árpád u. 9.
06 96/215-367, mobil: 06 20/497-1421
e-mail cím: óvoda@hedervar.hu

Szabóné Németh Ágnes polgármester:
Hétfő:
08.00–12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig
Kedd:
08.00–12.00 óráig
Szerda:
13.00–16.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig

Egészségház, Fő utca 32.

Veilandics Eszter (Közép-szigetközi Közös
Önkormányzati Hivatal) jegyző:
Kedd:
8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig
Horváthné Szabó Zsófia (KÖH hédervári jegyzőhelyettes)
Kedd:
7.00–15.30 óráig
Szerda: 7.00–15.30 óráig
Péntek: 10.30–13.30 óráig
Általános ügyfélfogadás rendje a Hivatalban
(ebédidő: 12.00–12.30 óráig)
Hétfő-kedd:
7.00–12.00, 12.30–16.00 óráig
Szerda-csütörtök: 7.30–12.00, 12.30–16.00 óráig
Péntek:
7.30–13.30 óráig
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Családsegítő Szolgálat
Gyurics Nikoletta, 06 20/4970253
ügyfélfogadás: szerda 10.00-12.00 óráig
Falugazdász: Drahos László, 06.30/458.5495
ügyfélfogadás: péntek 08.00-10.00 óráig
Pedagógiai Szakszolgálat
Doholuczki Magdolna, 06-20/3291618
vagy a központi telefonszámokon bejelentkezés:
06-96/204-560 vagy a 06-96/203-232.
Ügyfélfogadás: hétfő-kedd: 13.00–18.00 óráig
a polgármesteri Hivatal emeletén (Nevelési Tanácsadó)

HÁZIORVOS: Dr. Zsilavi Fábián
Tel.: 96/215-315, Mobil: 06-20/808-5801
RENDELÉSI IDŐ:
hétfő:
orvosi rendelés
09.00–12.00
receptírás:
08.00–09.00
kedd:
orvosi rendelés
13.00–15.45
receptírás:
12.00–13.00
szerda:
orvosi rendelés
09.00–12.00
receptírás:
08.00–09.00
csütörtök: csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 09.00–10.30
receptírás:
08.00–09.00
sürgős esetekben orvosi ellátás:
11.30–12.00
péntek:
orvosi rendelés
09.00–12.00
VÉDŐNŐ: Juhászné Tolnai Klára, Tel.: 06-20/427-2075
Rendelési idő:
kedd:
08.30-10.00,
csütörtök: 09-10: háziorvossal tanácsadás
minden második péntek:
11.30: gyermek szakorvosi tanácsadás
minden hó 4. szerda
12.00 órától várandós szaktanácsadás
FOGÁSZAT
Tartós helyettesek:
Eseti helyettes:

Rendőrség Körzeti Megbízott: 06-30/339-8681
Rendőrség Központi száma: 112

Dr. György Dalma
Dr. Neszmélyi Gábor
Dr. Néma Ágnes (heti 4 órában)
9181 Kimle Híd u. 1/a.
A fogászati kezeléshez időpont egyeztetés szükséges!
bejelentkezés a 06-70/653-8548-as telefonszámon
vagy személyesen a rendelőben a rendelési idő alatt.
Hétvégi készenléti ügyelet telefonszáma: 06 20/982-46450

Hédervár Községi Könyvtár
könyvtárvezető: Szalai Zita, Tel.: 06 20/253-4291
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 15.00-17.30 óráig
szombat: 14.00-15.00 óráig

Szent Erzsébet Gyógyszertár – Fő u. 26.
Tel.: 96/814-651, e-mail: gyogyszertar@hedervar.hu
Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 08.00-16.00
péntek: 08.00-15.30

Járási Kormányhivatal ügysegéd
Dr. Cseh Szilvia, 06 96/795-157
ügyfélfogadás: csütörtök, 10.00-12.00 óráig
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Suga Péter évtizedekre visszanyúló tapasztalattal és rengeteg, szakácsolimpián és -világbajnokságon szerzett fényes éremmel
a háta mögött immár több mint egy éve dolgozik a hédervári Kont étterem konyhafőnökeként. A séf elhivatottságának és nyitottságoknak köszönhetően jelenlegi munkahelyén is több változás fűződik a nevéhez mind a konyhatechnológia, mind a koncepció
terén, ám elmondása szerint ez nem sikerülhetett volna egy kellően nyitott és tudatos tulajdonosi szemlélet nélkül.

„Nincs megállás!” Interjú Suga Péterrel, a hédervári Kont Étterem konyhafőnökével
– Mit érdemes tudni a jelenlegi munkahelyéről?
– A Kont Étterem Mosonmagyaróvár és Győr között félúton, Hédervár
szívében helyezkedik el, és a története
immár több mint 15 évre nyúlik vissza.
Azóta több ízben fejlesztették, ma már
tartozik hozzá egy fedett és egy külső
nagy terasz, illetve egy másfél hektáros
park, ahol egy patak és egy kerti tó is
helyet kapott. Igazi családbarát hely ez,
ahol a legkisebbek sem unatkoznak, hála
az étteremhez tartozó játszótérnek. Az
ételkínálatra az jellemző, hogy a modern,
gourmet ételek elképzelései ötvöződnek a

– 2014 májusa óta vagyok itt, és ez elmúlt 15 hónapnak kézzel fokható eredményei vannak. Ez nagyrészt annak
köszönhető, hogy az étterem tulajdonosi szemlélete és a saját elképzeléseim a
gasztronómiáról tudatosan találkoztak
egymással. Az érkezésemkor felmértem,
hogy milyen munkák várnak rám rövidtávon, Ezeket két csoportra osztottam.
Ez első, a közvetlen „munkaterület”, a
konyha átalakítása és modernizálása volt
a célból, hogy a munkafolyamatok egyszerűsödjenek és gyorsuljanak. Nagyon
fontos hangsúlyoznom, hogy a mai kornak megfelelően, a konyháknak jól felsze-

falusi ételek értékével és mennyiségével.
Használjuk a modern konyhatechnológia
eszközeit, de célunk, hogy megőrizzük az
ellenállhatatlan vidéki, családias jelleget
is – úgy gondolom, éppen ebben rejlik
az étterem ereje. Az étterem kertjében
számos gyümölcs fa és egy fűszerkert
biztosítja a szezonalítást és helyi ízeket.
A hazai, az osztrák és a szlovák vendégeket is szívesen jönnek, illetve esküvők
lebonyolítását is vállaljuk.
– Mióta erősíti a Kont Étterem csapatát,
és milyen változásokat hozott az étterem
életébe?

reltnek kell lennie a gépek terén, viszont,
a szakács szakma alapjaiban egy kézműves foglalkozás, melyben tisztelni kell az
alapanyagot, amelyből az ételt készítjük.
A második pedig az, hogy az íz világomat
megjelenítsem az étterem vendégei számára. Ezt kétszeri étlapváltással sikerült
elérnem. Utóbbinál a fő szempont az volt,
hogy a meglévő értékeket megtartsuk, de
ezzel együtt engedjünk teret a modern
szemléletnek is. Mivel egy tradicionális
étterem vagyunk a Szigetközben, így a
változások folyamatában mennek végbe,
és idő kell, hogy beérjenek. Mint már em-
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lítettem, az elmúlt 15 hónap azt igazolja
a vendégek visszajelzései alapján, hogy
jó úton járunk.
– A konyhafőnökségig biztosan hosszú
út vezetett. Mesélne a kezdetekről? Milyen
indíttatásból választotta ezt a szakmát?
– Tolcsván születtem, ott is nőttem
fel. Hárman voltunk fiútestvérek. A
bátyám gimnáziumba járt, és ő volt az,
aki édesapámmal részt vehetett a vadászatokon… én pedig otthon maradtam
édesanyámmal és segítettem neki a ház
körüli teendőkben, így a konyhában is.
Aztán tizenhárom éves koromban megkérdezték, hogy szakács vagy cukrász
szeretnék-e lenni, én pedig mondtam,
hogy szakács, igaz, addig senki nem volt
a családomban, aki vendéglátással foglalkozott volna.
– Aztán jöttek a tanulóévek és az első
munkahelyek…
Miután felvettek a szakközépiskolába,
nagyon hamar elkezdtem szakmai versenyekre járni, jól ment a tanulás, a szakmunkásvizsgán is kitűnően szerepeltem.
A vizsga után odajött hozzám egy hoteligazgató, hogy érdekelne-e Sárospatakon
egy állás. Természetesen érdekelt. Ennek
köszönhetően úgy mentem haza a vizsgáról, hogy már munkahelyem is volt!
Még ugyanekkor, 1985-ben felkerültem
Pestre a Gundel Étterembe, ahol olyan
tapasztalatokat szereztem, amelyekért a
mai napig hálás vagyok. A katonaévek
után már a Paradiso Étterem csapatában
gyűjtöttem tapasztalatokat. Kipróbáltam
a balatoni szezonmunkát is, kacérkodtam
a hajószakácskodás gondolatával is, de
végül 1993-ban, 25 évesen az akkor nyíló
győri Patio Étteremben lettem konyhafőnök. Az egyik legnagyobb tanulság
számomra ezekben az években az volt,
hogy ahhoz, hogy megszerezzük a szakmához szükséges kellő tapasztalatot és
tudást, alázatra van szükség, és fel kell
nőni a feladathoz.
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Kacsamell filé sweet chili szósszal, gratin burgonyával, ázsiai zöldség mix-szel
A kacsamellet 6 %-os sóoldatban előpácoljuk, szárazra töröljük,
borssal bedörzsöljük és a bőrös oldalán lassan kisütjük a zsírját.
Rövid hűtés után, vákuumzacskóba helyezzük, egy evőkanálnyi
chili mártással, majd a zacskó lezárása után vízfürdőben 62
fokon hő kezeljük. A zöldségmix-et fokhagymás olíva olajon
forgatjuk át úgy, hogy ress maradjon. A gratin burgonya a
klasszikus besameles rétegezéssel készül.
Tálalás előtt a kacsamellet még melegen körbe pirítjuk, a gratin
burgonyát kiadagoljuk, ezt tesszük először a tányérra. Ezt követi a zöldségágy és erre kerül a felszeletelt kacsamell. Kísérő
mártásnak a kacsa glace, chili mártás és zöld olaj kerül. Kertünk
virágjaival, fűszereivel díszítjük.
– Említette, hogy már a középiskolában is járt versenyekre.
Később is indult megmérettetéseken?
– Igen, több szakácsversenyen is részt vettem – itthon és külföldön egyaránt.
Az első világbajnokságomon
(1998 Luxemburg), amelyen
részt vettem, két bronzérmet
(egyéni), utána 1999-ben a
Baseli európabajnokságon
ezüstérmet, majd 2000-ben
Erfurtban a szakács olimpián
szintén ezüstérmet szereztem.
A legnagyobb sikeremet 2002ben, Luxemburban értem el,
ahol egyéniben világbajnoki
aranyérmet szeretem. Az ez
utáni időszakban még három
érmet gyűjtöttem: 1 olimpi-

ai bronzérmet (2004 Erfurt),
1 európabajnoki ezüstérmet
(2005 Basel), és 1 világbajnoki
ezüstérmet (2006 Luxemburg).
Később még indultam a hazai
Hagyomány és Evolució szakács
versenyen is (2007, 2008, 2009),
ahol 2008-ban a bejutottam a
döntőbe, valamint részt vettem
a Bocus d’Or-on is. (2008) A
nagyon sok szép érmen és a
jóleső elismeréseken túl rengeteg tapasztalatot és nagyon
sok jó barátot szereztem. Megtisztelőnek érzem, hogy olyan
séfekkel tartom a mai napig a
kapcsolatot, akik mérvadóak a
szakmámban.
– Ezt a rengeteg tudást van
lehetősége a fiatal generációnak
továbbadni?

– Arra gondoltam már, hogy
egy könyvben leírom a versenyzés során szerzett tapasztalataimat, hiszen úgy gondolom,
hogy ebből sokat tanulhatna
az, aki hasonló megmérettetéseken szeretne részt venni.
Örömmel tölt el, ha bemegyek a
győri szakközépiskolába, akkor
szakmai tanácsokkal láthatom
el a tanulókat, és a versenyekre
készülők is gyakran kérik ki a
véleményemet.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– 2008-ban már megjelent
egy saját könyvem, amiben a
tapasztalataimat gyűjtöttem
össze a borok és az ehhez
passzoló ételek harmóniájáról. Terveim közt szerepel

egy újabb könyv kiadásának
ötlete, hiszen azóta még több
élménnyel gyarapodtam és
fejlődtem, amit érdemesnek
tartok megosztani gasztronómiai közönséggel. Ezenkívül feladatomnak tekintem,
hogy a szakmával együtt én
is, és az étterem is meg tudjon
újulni. Folyamatos fejlődést
szeretnék felmutatni, hiszen
ebben a szakmában nincs
megállás!
– Mivel foglalkozik a szabadidejében?
– Dunaszegen lakom a családommal, egy kertes házban.
Nagyon szeretek kertészkedni,
növényeket nevelni, így a szabadidőm egy részét is szívesen
töltöm el ott.
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