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Egységes magyar nemzeti ünnepünk – Márczius 15.
„Ha valaki bűvös cipőkről beszél, amelyeket ha fölhúzott az
ember, hát tengereket léphetett
keresztül: azt mondják, mese.
Ha beszélni kezdünk a tündér
királyfiról, aki foggal született
s nyolcnapos korában már óriásokkal hadakozott: arra is azt
mondjuk, hogy mese. Néha pedig az ilyen csudás dolog mégis
megtörténik. Van a mi ezredéves történetünkben is egy olyan
idődarabka, amelyről, ha beszél
az ember, úgy hangzik, mintha
mesélne a tengerlépő cipőkről
és a foggal született tündérről.
Másfél esztendőnyi idődarabka ez; az a neve, hogy magyar
szabadságharc."
Az ünnepnap legyen az ünnep napja! Az idei évben újra általános iskolásaink vállalták az
ünnep napján, március 15-én,
vasárnap, hogy régóta várt ünnepi hangulatot varázsolnak
nekünk. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek: a gyerekeknek, akik a szabadidejüket

áldozták fel és szorgalmasan készültek; a felkészítő pedagógusoknak, akik szívüket-lelküket
beleadták ebbe a műsorba; és
végül, de nem utolsó sorban
azoknak a szülőknek, akik lehetővé tették, hogy gyermekeik
itt lehessenek!
1848-ban az ifjak életüket
áldozták a hazáért. Ma már
szerencsére nem kell az életünket áldozni a közösségért, de
apróbb dolgokat mindnyájan
megtehetünk szűkebb hazánkért, szülőfalunkért. Ezek a
fiatalok példát mutatnak társaiknak azzal, hogy tesznek
valamit a közösségért.
Rendkívül nagy örömmel
tölt el, hogy hosszú évek után,
ismét közösségi ünnep lett
Héderváron március 15! Több,
mint száz résztvevővel, iskolás
gyermekeinkkel, szülőkkel,
nagyszülőkkel – generációkat
átívelve – ünnepeltük az egységes Magyar Nemzet legnagyobb
közös ünnepét, a modern, európai Magyarország eszméjének

megszületését és hősies küzdelmeit. Hédervár megújulva,
fellobogózva várta az ünnepet!
Lobogjon újra együtt a magyar,
uniós és székely zászló – Unió
lélekben Erdéllyel. A modern
magyar nemzeti identitás ünnepe Március 15!
1848-49 - mi történt ezalatt
az alig másfél év alatt és az utána következő években? Szabadságharc, óriási sikerek, katonai
vereség, megadás, megtorlás,
rémuralom, néma ellenállás passzív rezisztencia és végül a
kiegyezés szükségessége…
1848 márciusában nem Magyarország támadt fel először
Európában. De a márciusi fiatalok bátorságára volt szükség
ahhoz, hogy amikor Párizsban,
Bécsben, Olaszországban is fellobbantak a forradalom szikrái,
kihasználják a pillanatot, megragadják a lehetőséget a változáshoz. Gondolkodni kellett, de
nem volt elég. Nem a csöndes
bölcselkedés időszaka volt ez.
Szükség volt olyan határozott,
nagy becsben álló költőre, mint

Petőfi Sándor, akinek Nemzeti
dala lángra lobbantotta a hazafias érzésűek szívét. Szükség volt
egy olyan világos gondolkodású
férfiúra, mint Irinyi József, aki
megszövegezte a legsarkalatosabb problémákat, és 12 pontban szedte össze őket. Szükség
volt Batthyány Lajosra, Kossuth
Lajosra és Széchenyi Istvánra,
akik sokat fáradoztak a polgári
Magyarország kiépítésén.
Elődeink nagyon megbecsülték 1848 emlékét. Nekünk, egy
békés rendszerváltás gyermekeinek is meg kell becsülnünk,
és méltó módon emlékeznünk
kell a hősökre, akik kivívták a
szabadságot. Kedves hédervári
Nagyszülők és Szülők! Fogják
kézen unokáikat, gyermekeiket
és jöjjenek el ezentúl minden évben a helyi megemlékezésekre!
Tanuljunk a történelmünkből,
a kudarcainkból, hibáinkból, és
legyünk büszkék nemzeti hőseinkre! Tisztelegjünk emlékük
előtt illő módon, és tanítsuk meg
gyermekeinknek, hogy nem szabad elfelejtenünk azokat, akik

életüket áldozták a magyar hazáért és szabadságért.
A márciusi ifjak bátorsága
és a nemzet összefogása példa lehet a mai kor számára is.
Ahogy a márciusi ifjak, mi is
különbözőek vagyunk. Különböző mentalitású, különböző
értékrendű emberek ülnek akár
a mi képviselő-testületünkben,
civil szervezeteinkben is. Még-

is, egy magasabb cél érdekében
képeseknek kell lennünk az
összefogásra! Sem széthúzással, sem karba tett kézzel nem
lehet sikert elérni. Egy kis település ereje a lakói összefogásában van. A falu összefogása
kellett például tavalyelőtt az
árvízi védekezéshez, idén pl.
a patakmeder tisztításához is.
Köszönet érte mindazoknak,
akik részt vállaltak a feladatból.
A másik dolog, amit a 48-as
ifjaktól tanulhatunk: a kitartás.
A forradalmakat már mindenütt leverték Európában, amikor
a magyar szabadságharc még
mindig kitartott, példát mutatva ezzel egész Európának.
Nekünk is ki kell tartanunk
az összefogásban, nem szabad
hagynunk, hogy kisebb nézeteltérések megosszanak minket,

hiszen a 48-as tábornokok sem
értettek egyet minden apró
részletben, mégis, mivel hittek
a győzelemben, együtt harcoltak a szabadságért. Emlékezzünk hát rájuk, és helyezzük el
a minden évebn a Rozália-park
Kossuth-szobránál a megemlékezés és nemzeti együttműködés koszorúját.
Szabóné Németh Ágnes
polgármester

Önkormányzati Hivatal – átszervezés
2014. október 12.- én lezajlott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása során a polgármesterek személyében és a képviselő-testületek összetételében
történt változás magával hozta a Darnózseli
Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti,
személyi átalakításának szükségességét.
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei
az általános önkormányzati választások
napját követő hatvan napon belül állapodnak meg- szól a törvényi rendelkezés.
A társult települések nem kívánták a
közös hivatalt megszüntetni, annak további
együttes működéséről határoztak azonban
racionalizálási lépések megtételével.
Ennek eredményeképpen 2014. december 9-i testületi ülésen Hédervár község
képviselő-testülete a Hédervári Kirendeltségben alkalmazott 1 fő pénzügyi kollégának munkaviszonyát 2015. január 30
napjával közös megegyezéssel felmondta a

közös hivatal személyi szerkezetének hatékonyabbá tétele – 1 fő felsőfokú végzettségű
személy felvétele- céljából.
A 2014 decemberében meghirdetett állásra jelentkezők január hónapban polgármesterek jelenlétében személyes elbeszélgetésen
és gyakorlati felvételin vettek részt.
2015. február 2. napjától Dr. Bakonyi Erzsébet jegyzőhelyettes megkezdte munkáját
Hédervár község vonatkozásában. Erzsébet
kedd, szerda és pénteki napokon tartózkodik Héderváron, pontos ügyfélfogadását
a honlapon illetve a hirdetőtáblán olvashatják. A jegyzőhelyettes felvételével heti
négy alkalommal biztosított Héderváron
a hivatali vezető jelenléte. Feladatai a testületi ülések előkészítése (előterjesztések,
rendelettervezetek, jegyzőkönyvvezetés),
egyedi hatósági ügyekben határozathozatal. A gazdálkodási feladatokat továbbra
is Péterfi Jánosné, az általános igazgatást
Hegyi Zoltánné, míg az adóügyi, igazgatásügyi és anyakönyvi feladatokat Szabó

Erika végzi, aki jelenleg a pénztár kezelését
is ellátja.
A Hivatal működésének hatékonyabbá tétele érdekében ez egy kezdő lépés
volt, de egyben nem az utolsó. A kollégák
továbbképzése, beiskolázása a feladatátcsoportosítás után válik esedékessé.
A testület februári ülésén elfogadta a
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését. A közös hivatal
működési költségeit a közös hivatalhoz
tartozó önkormányzatok – eltérő megállapodásuk hiányában – lakosságszámuk
arányában biztosítják. A közös hivatal teljes
költségvetése 57 millió forint, mely tartalmazza a 11 fő köztisztviselő személyi bérét
és járulékait, kötelező továbbképzések díjait, a dologi kiadásokat, eszközöket, hivatali
programokat, irodaszereket. Hédervár község lakosságszámának megfelelően a teljes
költségvetésből 17 millió forint összegű
bevételről és kiadásról beszélhetünk.
Veilandics Eszter sk.. jegyző
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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel köszöntöm a Hédervári
Hírforrás olvasóit!
Az idei év nagy kihívásokkal indult.
Januárban és februárban a képviselőtestület két fordulóban fogadta el a
2015. évi költségvetést. A költségvetés főösszege 185 215 000 Ft. A kötelező feladatok ellátása mellett ebből
az összegből kell kigazdálkodnunk, a
Hédervár-Lipót kerékpárút megépítését
is, hiszen a pályázat, amit még az előző
testület adott be, utófinanszírozásos,
tehát előbb meg kell valósítani a beruházást önerőből, és csak utólag kapjuk
vissza a pénzt, egy éven belül. Ezért csak
a legszükségesebb dolgokra költhetünk
pénzt. A civil szervezetek támogatása
is csak úgy valósulhatott meg, hogy a
képviselők egytől-egyig lemondtak a
tiszteletdíjukról!
A másik nehéz döntés a Darnózseli
közös Önkormányzattal való
együttmaradás kérdése volt. Tárgyalásokat folytattunk Ásványráróval, és
Kimlével is. Az állami támogatások
lehívása miatt azonban mindkét esetben kevesebb pénzt kaptunk volna a
Központi Költségvetésből, ezért anyagi okokból a testület végül a maradás
mellett döntött. A Közös Hivatal működését azonban racionalizálni kellett,
ezért mind a feladatok elosztásában,
mind a kollégák személyében változás
állt be. (Ezt jegyző asszony levelében
részletesen is olvashatják.)
A tavaly beadott Közvilágítási pályázat kapcsán is idén tavasszal várható a
megvalósítás. A közterületek nagy részén lecserélik az égőket energiatakarékos LED lámpákra, melyeknek fényereje
még jobb lesz, mint az eddigieknek.
Kérem, fogadják majd megértéssel a
szerelőket, hiszen az Önök érdekében
fognak dolgozni a faluban. A pontos
időpontokról majd értesítjük Önöket!
Tájékoztatni szeretném a lakosságot
arról is, hogy a Kormányhivatal felszólítására, valamint azért, mivel az Anubisz
Temetkezési Kft 2015 január 1-el felmondta a korábbi bérleti szerződését,
új temető rendeletet kellett alkotnunk.
A korábbi években az Anubisz temet-
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kezési vállalkozás éves szinten 150.000
Ft bérleti díjat fizetett az Önkormányzat részére, mely bevételeket a temető
illetve a ravatalozó felújítására lehetett
volna fordítani. Ezen kívül több pályázati lehetőség is lett volna a felújításra.
Jelenleg nincs pályázati lehetőség, és az
eddig fix bevételi forrás is megszűnt. Az
új temető rendelet alapján alkalmanként
kérnénk a temetkezési vállalkozóktól
területhasználati díjat, melyet teljes
egészében szeretnénk visszaforgatni a
temető és a ravatalozó felújítására. Saját
forrásból az idei évben szeretnénk elkészíttetni az új ravatalozó tervdokumentációját, valamint az engedélyeztetési
eljárást is önerőből finanszíroznánk.
Az építkezést azonban a jövő évre halasztanánk, egyrészt, mivel várunk a
pályázati lehetőségre, másrészt az idei
évben a megörökölt kerékpárút pályázat kivitelezésére megy el minden pénzünk. Az apróbb sürgető feladatokra
természetesen különítettünk el kisebb
összeget, de a komolyabb fejlesztések
tekintetében kérem a türelmüket! Megértésüket köszönöm, és igyekezni fogok,
hogy mielőbb méltó körülmények között folyhassanak a temetések.
A Bizottságok is aktívan üléseztek az
év első hónapjaiban, ezzel segítve a testület munkáját. A Kulturális, Oktatási és
Szociális Bizottság összeállította az éves
programtervet, melyet a későbbiekben
egy műsorfüzetben fogunk megjelentetni részletesen. Mostani számunkban
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a márciustól június végéig megrendezésre kerülő programokról írunk pár
sort. Ezeken kívül említést érdemel,
hogy terveink szerint idén augusztus
12-16-ig fogjuk vendégül látni testvértelepüléseink (Héderfája és Éberhard lakóit) Ezt pályázati forrásból szeretnénk
megvalósítani. Mivel az előző években
Héderfája és Éberhard látta vendégül
a héderváriakat, most mi vagyunk a
sorosak. Kérem, azokat a héderváriakat,
akik korábban is láttak vendégül családokat, most úgy készüljenek, hogy a
fenti időpontban várhatóak a vendégek,
illetve várjuk új, vendégfogadásra nyitott családok jelentkezését is!
Szintén a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság segített a jogszabályváltozásoknak megfelelő, új 2015. március
1-től hatályos helyi szociális rendelet
előkészítésében is. A Településfejlesztési
és Sport Bizottság keretein belül jött
létre a Települési Értéktár Bizottság,
mely településünk értékeit gyűjti össze.
A költségvetés tervezésénél szintén segítették a testület munkáját az elvégzendő
feladatok rangsorolásával, a felmerülő
költségek meghatározásával. A közterület rendeletünk valamint a temető
rendelet elfogadása előtt is véleményezett a bizottság. Gazdasági Bizottságunk
pedig a többi bizottsággal egyeztetve
koordinálta a tervek pénzügyi megvalósíthatóságát.
Mindezekért szeretnék köszönetet
mondani a képviselőknek és a civileknek is, hiszen szabadidejükben, teljesen
ingyenesen segítették az Önkormányzat munkáját! Ezekből látszik, hogy
Héderváron vannak szép számmal a
közösségért tenni akaró emberek! Ezt az
önzetlen áldozatvállalást szerettük volna
megtanítani a fiatalabb generációnak is,
amikor felkértük az iskolásokat, hogy
a március 15-i ünnepséget a faluban
szervezzék meg ők! Mire ez a lap megjelenik, addigra már tudni fogjuk, kik
azok a kis hősök, akik szereplésükkel
példát mutatnak társaiknak is!
Szabóné Németh Ágnes
polgármester
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Közterületek megszépülése
Tisztelt Hédervári Polgárok!
Bizonyára többeknek feltűnt, hogy Hédervár közterületei szépen
lassan, fokozatosan megszépülnek. Közmunkásaink, Kiss Tibor falugondnok vezetésével végigjárták – végigjárják - a falut, megtisztították
az árkokat, megmetszették a közterületen található fákat. Azért, hogy
ez a munka tartós maradhasson, és Hédervár egész évben gondozott
és szép legyen, kérem a lakosság együttműködését! Mint eddig is,
a saját háza előtt mindenki ügyeljen a szemét összeszedésére, a fű
lenyírására, a téli hónapokban pedig a hó eltakarítására! Idős, beteg
szomszédaink pedig, amennyiben jelzik az Önkormányzat felé, hogy
nem tudják elvégezni ezt a munkát, akkor természetesen segítünk

nekik. A közterületen lévő fák kivágása azonban csak jegyzői engedéllyel lehetséges! Még akkor is, ha az illető maga ültette annak
idején a fát! A falukép csak akkor lehet egységes és szép, ha mindenki
egyeztet az Önkormányzattal, mielőtt bármi változtatást kezdeményez közterületen! Az Önkormányzat honlapján és a jegyzőnél is
rendelkezésre áll az a nyomtatvány, amelyen a közterületen lévő fák
kivágását kérheti valaki. Engedély nélküli fakivágás esetén a jegyzőpénzbírságot szabhat ki, ezt lehetőleg kerüljük el, együttműködéssel,
megértéssel minden megoldható!
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm:
Csanádi Roland, alpolgármester

Önkormányzati hírek – a jegyző tollából
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai újult erővel és nagy
lelkesedéssel indították a 2015. évet. Idei év
első két hónapja számos változást hozott az
önkormányzat és a hivatal életében is.
A munkaterv alapján január hónapban
megtartott ülésen a testület első fordulóban
tárgyalta a 2015. évi költségvetést, melyet
hosszas egyeztetés, bizottsági ülések előztek
meg. A költségvetés tervezésével - a bevétel és
a kiadás megfelelő egyensúlyának biztosításához - szorosan összefüggött a közétkeztetés
felülvizsgálata, a hitelügyintézés megindítása,
a kerékpárút kivitelezése, illetve a közvilágítási pályázat megindítása.
Február hónapban két alkalommal is ülésezett a testület. Február 10-én második fordulóban tárgyalta és elfogadta az önkormányzat,
az óvoda és a közös hivatal költségvetését is,
megalkotva Hédervár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről.
A bevételek növelése érdekében a testület
felülvizsgáltatta a temető üzemeltetés kérdését, és elfogadta Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.
(II.17.) önkormányzati rendeletét a temető
fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. E
rendeletben szabályozásra került a temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő díjak
kegyeleti szerződés megkötésével, melyet
az önkormányzat a ravatalozó felújítására
kíván fordítani.
Február 26.-i testületi ülésén törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a szociális
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ellátásokról szóló rendeletét a Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
címmel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosítása értelmében megszüntette a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj és a
méltányossági közgyógyellátás ellátás helyi
rendszerét létrehozva a települési támogatás
szabályozását. Az önkormányzat a települési
támogatás rendszerén belül segítséget nyújt
többek között a létfenntartási gondok enyhítésére, lakhatáshoz kapcsolódó rendszere
kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadásokhoz,
valamint az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez. Továbbra is biztosítja a születési
támogatást.
A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása (lakásfenntartási
támogatás és rendszeres szociális segély) a
járási hivatal hatáskörébe kerül 2015. március 1-jétől.
A gazdasági bizottság elnökének kérésére
felülvizsgálásra került a 2001-ben alkotott
közterület rendelet. Az új közterület használatáról szóló Hédervár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2015.(III.5.) önkormányzati rendelete megemelt díjkalkulációval
szintén a bevételek gyarapítását szolgálta.
A közétkeztetési szolgáltatás új szerződése
kapcsán 2015. március 1. napjától emelkedtek
az étkezési térítési díjak, melyet a Hédervár
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
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a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2007.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról tartalmaz.
A képviselő-testület januári testületi
ülésén- a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésére - települési értéktárat hozott létre. A Hédervár Települési Értéktár Bizottság
tagjainak a Kulturális-, Oktatási, és Szociális
bizottság képviselőtagjait és a külsős szakmai
tagokat nevezte ki.
Az önkormányzat a közvilágítási beruházással párhuzamosan a közvilágítási számlák
szakértői felülvizsgálatára energia menedzsment szerződést kötött a kifizetett számlák
jogosságának ellenőrzésére.
Mindemellett megindult MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében a HU-SK/1301/2.3.1. támogatási konstrukción belül a Kerékpárutak
határok nélkül – az építés 2. fázisa címmel
elnyert pályázat közbeszerzési eljárása is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a község honlapjának folyamatos frissítésére, így mind az
önkormányzati és bizottsági mind a hivatali
aktuális hírek, dokumentumok szerepelnek
rajta. Olvashatóak többek közt a testületi
ülések és bizottságok jegyzőkönyvei, az önkormányzati rendeletek, melyek a hivatalban
és a hirdetőtáblán is megtekinthetők.
Veilandics Eszter sk., jegyző

2015. március

Fedezzük fel közösen Hédervárt!
Elkezdődött a második félév - hagyományokhoz híven ismét
lelkesen készültünk a Timaffy–napokra. Az elmúlt évben iskolánk névadójának, Dr. Timaffy Lászlónak életét, Szigetköz múltját
kutattuk. Elfeledett népi mesterségeket, népi ételeket, népdalokat,
szülőfalunkhoz kötődő mondákat, népi játékokat elevenítettünk
fel. Nem titkolt célunk volt ezzel, hogy gyermekeinket a múlt értékeinek felkutatásával megismertessük a hagyományokkal, ezen keresztül megtanulják
tisztelni az elődök
munkáját, becsülni
a jelent, és erősítsük
szűkebb hazájuk,
Szigetközhöz, ezen
belül Hédervárhoz
való kötődésüket.
E törekvésünk
folytatásaként ebben
a tanévben a Timaffy-napokra való készülődés Hédervár nevezetességeinek megismerése jegyében zajlott. Célként tűztük ki,
hogy tanulóink minél jobban megismerjék Hédervár múltját és
jelenét. A többhetes projekt gerincét az a kutatómunka adta, melynek során minden osztálynak egy adott hédervári nevezetességet
kellett feldolgoznia. A feladathoz segítséget kérhettek szülőktől,
nagyszülőktől, igénybe vehették a könyvtárat és felhasználhatták
az interneten található információkat is.

Szeretnénk bemutatni mások, a
falu lakói számára is
ezeket az értékeket,
tervezzük a korabeli
képeslapok, és ezen
felül a történetek egy
kiadványban történő megjelentetését,
kinyomtatását, de
sajnos anyagi forrás híján ez még várat magára. Pályázati pénzből,
alapítvány segítségével igyekszünk rá lehetőséget teremteni, hiszen
így lenne teljes az a munka, amit elkezdtünk. Úgy érzem ezzel a
munkával értéket teremtünk nemcsak tanítványaink, hanem a falu
számára is. Ha iskolánk ezzel hozzájárulhat Hédervár turisztikai
értékeinek megismertetéséhez, szívesen felajánljuk segítségünket,
kutatómunkánk eredményét a faluközösség javára.
Ezúton is szeretném megköszönni kollégáim és a gyerekek fáradhatatlan munkáját, azt, hogy az elmúlt hetek során sokszor szabadidejüket feláldozva azon igyekeztek, hogy a kitűzött feladatokat
sikeresen, igényesen megvalósítsák.
A projekt végeredményét bárki megtekintheti az iskola folyosóján található kiállításunkon illetve a terepasztalt 2015. március
15-i ünnepségen az Önkormányzati Hivatalban is.
Fövényesiné Sághi Katalin, tagintézmény vezető

Feladatok osztályonként a következők voltak:
1. osztály Szent Mihály templom
2. osztály Kont-fa
3. osztály Kastélypark, Kentaur-szobor
4. osztály Boldogasszony kápolna, Árpád-fa
5. osztály Kastély, Héderváry-család története
6. osztály Peregrinus kápolna, H-betűs fa
Nagy örömünkre szolgált, hogy Göndöcs Laci bácsi is támogatott bennünket eme törekvésünkben, elfogadta meghívásunkat és
színes, csak rá jellemző, lelkes előadásmódjával megosztotta velünk
tudását, befogadhatóvá tette gyermekeink számára az információk
sokaságát. Köszönjük, érdekfeszítő előadását, mellyel nagyban
hozzájárult a gyermekek érdeklődésének felkeltéséhez!
A feladatok során Hédervárhoz és a témához kapcsolódó könyveket, kiadványokat, képeslapokat, képeket gyűjtöttünk, valamint
kuriózumként a gyűjtőmunka során korabeli képeslapokra is
rábukkantunk. A rengeteg munkára a koronát a terepasztal elkészítése tette fel, melyre Tálosiné Bognár Beatrix és Németh
Mónika koordinálásával, a gyerekekkel közösen, minden osztály
elkészítette az általa feldolgozott történelmi emlékhely makettjét. Az
előkészületeket, a munka különböző fázisait a facebook oldalunkon
követhették figyelemmel. A kutatómunka eredményeként minden
osztály kis füzetekbe fűzte le a történeteket, érdekességeket, tablót
készített az adott témáról.

2015. március

A Bugár Fitness képviselte
Hédervárt
idén az Országfutáson!
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Települési Értéktár Bizottság tájékoztatása
Héderváron is megalakult a Települési
Értéktár Bizottság, melynek feladata öszszesíteni és rendszerezni községünk és
környéke területén fellelhető települési
és tájegységi értékeket.
A helyi értéktár létrehozásának célja,
a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak,
hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás
erősítése.
A feladat: meglátni és megláttatni egyegy helyi közösség speciális értékeit.Az
értékek közérdeklődésre tartanak számot,
hasznos munka van bennük, egyediek,
fenntartandóak. Egy-egy értékünknek a
Települési Értéktárba való belekerülésére
bárki tehet javaslatot! Ezt elektronikus
úton kell eljuttatni Hédervár község
polgármesteréhez vagy a Helyi Értéktár
Bizottságának elnökéhez. Az Értéktár
Bizottság a beérkezett javaslatokat meg-

vizsgálja, kategorizálja és javasolhatja
az egyes értékeknek a Megyei, illetve a
Magyar Értéktárba vételét, azt követően
Hungarikummá nyilvánítását.
Mit tekintünk települési értéknek?
Agrár és élelmiszer-gazdaság:
borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.
Egészség és életmód: gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyvíz- és fürdőkultúra, tiszta környezet.
Épített környezet: tudatos építési
munka eredménye.
Kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai: Tánc, zene, régészeti lelőhelyek,
szobrok, templomok, emlékhelyek.
Sport: szabadidő eltöltése, szellemi
sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.
Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak.

Turizmus és vendéglátás szellemi és
tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési
eljárások.
A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér
mindenkit, akinek tudomása van helyi
értékekről, hogy javasolja azok felvételét
a Hédervár Települési Értéktárba.
Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!
A Települési Értéktár egyik hasznos
hozadéka az is, hogy az Értéktárba felvett
helyi értékek népszerűsítésére, kiadványok készítésére, népszerűsítő rendezvényekre lehet állami támogatásokat is
igényelni a jövőben.
Györkös István
istvan.gyorkos@hedervar.hu

Közösen Hédervár értékeiért
Kedves Olvasó!
Szeretnénk néhány szóban
tájékoztatni Önöket az elmúlt
időszak történéseiről:
Látványosan folytatjuk a
templom homlokzati felületének felújítását, kezdve az utólagos nedvesség elleni védelemmel. Mint azt már az előző
Hírforrásban is közzétettük, a
munkálatok meg kezdéséhez
nagy segítséget nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkársága által
nyújtott 10 000 000 forintos
támogatás.
A feladat elvégzéséhez a
Győri Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivataltól
érvényes építési engedéllyel
rendelkezünk. Az engedély
elektromos vízszigetelési eljárás kivitelezését hagyta jóvá.
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Első lépcsőben szeretnénk
véglegesen megoldatni a falak felnedvesedésének problémáját, mert ennek megoldása
nélkül bármi nemű faljavítás
esélytelenné válik, március
elején történt meg a sós-szennyezett vakolat eltávolítása. Ez
követően a maradék só kioldása következik a téglafalból
az elkövetkezendő hetekben
egy különleges eljárással,
melyet az elektróda hálózat
kiépítése követ.
Továbbra is fontosnak tartjuk
a plébánia templom környezetének rendezését, szépítését
hisz a legfontosabb községet
érintő ünnepek, megemlékezések színhelye, kiinduló pontja
a Plébánia-templom.
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Januárban elkészült a Műemlékvédelmi hivataltól kapott engedélyek és ajánlás alapján a plébánia
kerítés következő szakaszának
helyreállítása.
Az utolsó tégláig visszaszedve épült
újra az évszázados fal, mivel az eredetiség visszaállítása nagyon fontos.
Továbbra is szívesen fogadunk évszámos vagy monogramos téglákat,
ezeket utólag építenénk be.
Köszönjük az egyházi adó rendszeres fizetését és az Alapítvány javára ajánlott adó 1%-okat, adományokat. Minden egyes forint Hédervár
fejlődést erősíti.
A jelen fontos feladata, hogy az
utánunk jövők, örököseink előtt
ne kelljen szégyenkeznünk, és ők
is méltán emlékezzenek előrelátásunkra, munkáinkra.
Megköszönve figyelmüket!
Az Egyházközség és az
Alapítvány Vezetősége

Tisztelt Héderváriak!
Látva az adó 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait, községünkben nagyon sokan
nem foglalkoznak azzal, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével.
Pedig nem bonyolult dolog, viszont nagy segítséget nyújtana a falunkban jól működő
civil szervezetek fennmaradásához. Községünk komoly értékekkel rendelkezik, melyek
megtartása mindenkinek szívügye kell, hogy legyen.
A múlt örökségének megőrzése mellett nagyon fontos a jövő építése is, melynek alapját az óvodába, iskolába járó gyermekek jelentik. Ebben a munkában két Hédervárt
szolgáló alapítványt szeretnék a figyelmükbe ajánlani.
A jövőnk: óvoda, iskola segítésére:
A HÉDERVÁRI, LIPÓTI ÉS MECSÉRI GYERMEKEK NEVELÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18974720-1-08
A múltunk, évszázados értékeink megóvására:
HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19111706-1-08
Így lesz jó és teljes a jelenünk!
Ha bármelyik Héderváron működő alapítványnak, szervezetnek ajánlják az 1% adta
lehetőséget az nagyon jó döntés az Önök részéről.
Köszönettel: Györkös István

Közös összefogás gyümölcse
Folytatva a tavaszi szépítkezést került sor a Vízügy kezelésében lévő patakmeder tisztítására.Az engedélyek beszerzése
után 2015. március 7-re tudtuk
szervezni a munkát, mert a vízügy ekkorra tudta biztosítani a
vízszintcsökkentést. Ezt a nagy
munkát a szorgalmas önkéntes
emberek segítsége nélkül nehéz
lett volna kivitelezni.
Az összefogás és ez által munkájuk gyümölcse látható és példaértékű. Soós Sándor, Sághi Zoltán,
Erdős Bertold, Bugár Tamás, Füredi Károly, Stummer István, Láng

2015. március

Mercédesz, Lebhardt Ferenc, Horváth Péter, Csáki Károly, Tóth Attila, Göndöcs László, Soós Zoltán,
Kiss András, Molnár Lajos, Nagy
Frigyes, Dániel Áron, Dániel Péter,
Erdős István, Csáki Bence, Kiss
Antal, Soós Géza, Miksó István,
Mézes Attila, Györkös István.
Támogatónk: Hédervári Önkormányzat, Szabóné Németh Ágnes
polgármester asszony és a Hédervári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Nagyon köszönjük Mindenkinek a munkáját, segítségét!
Egyházközség és az
Alapítvány vezetősége
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Danyi Péter: Hédervári foci
Tisztelt Héderváriak! Kedves Sportbarátok!
Szeretnék néhány sorban röviden tájékoztatni mindenkit,
hogy hol is tart most a HÉDERVÁRI LABDARÚGÁS?
Legutóbb a 2013/14-es Bajnokság felénél olvashattak egy
rövid beszámolót sportkörünk helyzetéről. Akkor arról tudtam
tájékoztatni a sportot kedvelő olvasókat, hogy mind a felnőtt,
mind az ifi csapat az első helyről várhatja a tavaszi folytatást.
Szerencsére ezt a pozíciót innentől kezdve át sem engedtük
másoknak, és mindkét csapat megnyerte a bajnokságot. A
felnőtt együttes 70 pontot szerzett, 10 ponttal megelőzve a
második helyezett csapatot, az ifi szintén toronymagasan
80 ponttal nyert, 13 pontot verve az üldözőjére. Az pedig,
hogy a bajnoki címet mindkét együttes 3 fordulóval a vége
előtt egyszerre biztosította be idegenben játszva Bezenyén,
nem csak külön örömet jelentett számunkra, de valószínűleg egyedülállónak is mondható (szűkebb régiónkat illetően
mindenképpen).
Ezt követően a vezetőség úgy döntött, hogy a 2014/15-ös
idényre újra a megyei másodosztályban fogunk szerepelni.
Korábbi edzőnk, Sztranyovszky Attila munkája miatt elköszönt
a csapattól, helyét csapattársunk, Molnár Árpád vette át. Az Ő
vezetésével zajlott le a nyári felkészülés, mely során természetesen voltak változások is a keretben. Az őszi rajtot sajnos az
előző évekhez hasonlóan nem a legjobban sikerült elkapnunk,
hisz szenvedtünk nem várt vereségeket is. A bajnokság közben
egy rutinos edző érkezett a csapathoz Berta József személyében. Az ő irányítása alatt, szerencsére sikerült összeszednünk
magunkat és a szezon végére 7 zsinórban aratott győzelem
után ismét a tabella legtetejére sikerült feltornázni magunkat.

Igaz az utolsó két fordulóban egy kicsit kieresztettünk (egy
döntetlen és egy vereség), de a vezető pozíciót sikerült megtartanunk. Az előző évhez hasonlóan nem csak az első csapat,
hanem az U21-esek is az első helyről várhatják a folytatást. Az
ő pozíciójuk meglehetősen tekintélyt parancsoló, hiszen a 15
meccs alatt egyszer sem találtak legyőzőre, és 6 kapott góllal
szemben 114-szer zörgették meg az ellenfél hálóját. Nagyon
szeretnénk, ha a tavalyi évhez hasonlóan most is mindkét
csapatunk bajnok lehetne, ennek szellemében csináljuk a téli
felkészülést is, az edzőmeccseket pedig ezért játsszuk erős,
többnyire megyei első osztályban szereplő, ott is meghatározó
csapatok ellen. Van még tennivaló bőven, hisz most is érkezett
néhány új játékos, de mindent elkövetünk azért, hogy mindenki
örömét lelje a játékunkban, mikor kijön szurkolni.
A felkészülést és az eredményes játékot a Sportkör igyekszik
megkönnyíteni a labdarúgók számára a szükséges feltételek
biztosításával, a pálya és környezete is folyamatosan épül, szépül, korszerűsödik. Ennek eredményeként sikeresen pályázott
LEADER-támogatásból öntözőrendszer készült, mely a játéktér
minőségét hivatott javítani. Szintén támogatási pénz felhasználása segítségével az őszi kezdésre a parkolókat és a pálya körüli
járda jelentős részét térkő burkolattal láttuk el, mely főként
esős időben jelent nagy könnyebbséget a megközelíthetőséget
illetően. Ezen kívül a világítás korszerűsítése is megvalósulhatott. Aki tavasszal kilátogat a mérkőzésekre az is tapasztalhat
újdonságot, hisz a büfé melletti területen egy játszóvár készült.
Reméljük, hogy sok gyerek fogja örömmel használni. Télen
pedig új edző szerelést kaptunk mindannyian. A további tervek
között szerepel egy edzőpálya kialakítása is.

Mivel a mérkőzések lebonyolítási időpontjai kicsit eltérnek a szokásostól (egy hazai – egy idegenbeli),
ezért, hogy nehogy lemaradjon valaki a mérkőzésekről, itt a teljes tavaszi menetrend:
16. forduló 2015.03.08:
17. forduló 2015.03.14:
18. forduló 2015.03.22:
19. forduló 2015.03.29:
20. forduló 2015.04.05:
21. forduló 2015.04.12:
22. forduló 2015.04.18:
23. forduló 2015.04.26:
24. forduló 2015.05.03:
25. forduló 2015.05.10:
26. forduló 2015.05.17:
27. forduló 2015.05.24:
28. forduló 2015.05.31:
29. forduló 2015.06.07:
30. forduló 2015.06.14:

Hegyeshalom- Hédervár
Hédervár - Máriakálnok
Hédervár - Bősárkány
Hédervár - Győrsövényház
Dunaszeg – Hédervár
Dunakiliti - Hédervár
Hédervár - Ásványráró
Püski – Hédervár
Hédervár - Károlyháza
Enese - Hédervár
Hédervár - Bezenye
Darnózseli - Hédervár
Hédervár - Mosonszentmiklós
Mosonszolnok - Hédervár
Hédervár - Győrzámoly

15:00
1:2
15:00
1:1
15:00
3:0
16:00
16:00
17:00
17:00 szombat !!!
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Mindenkinek köszönöm a figyelmet, találkozzunk a pályán! Hajrá Hédervár!
Danyi Péter
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Megemlékezés Miksó Sándor atyáról
2015. március 2-án vettünk utolsó bú- generáció tagjai. A szentmise után pedig
csút - a budapesti Szent László Plébánián egy falusi lakodalomhoz hasonló, sátras
- Miksó Sándor apát plébánostól, falunk vendéglátás volt a családi ház udvarán, a
szülöttétől. Az ünnepélyes temetési szertar- Boldogasszony soron.
tást és szentmisét Erdő Péter bíboros – az
Sándor atya papi pályájának első szakaegyházkerület papjaival közösen - mutatták szaként káplánként szolgált Budapesten,
be, méltatva Sándor atya papi életútját.
a Mária Valéria telepen, ahol az akkori
Családi körben többször is megkér- hatalom folyamatosan figyeltette (a vedeztük az atyát, hogy mikor gondolt elő- szélyesnek ítélt közösségépítő tevékenyször arra, hogy e szép hivatásnak szenteli sége miatt!). Egy évre ki is tiltották a
életét. Elmondása szerint 1946-ban, az fővárosból Kemencére, de a penitencia
akkori hédervári
káplán mutatta be
a faluba látogató
Mindszenty bíborosnak a 12 éves
kis ministránst,
hogy pap szeretne
lenni. Hamarosan
érkezett is a levél,
hogy felvették
a Mariánumba,
ahol továbbtanulhatott.
Érdekességként
megemlítem, hogy
a beköltözés Esztergomba hajóval
történt, ami azért
is szerencsés volt,
mivel egész stafírungot kellett
magukkal vinni
a bentlakáshoz Aranymise Héderváron 2008-ban
(dunyhát, vánkost,
ágyneműhuzatokat és törülközőket, stb.) letelte után újra Budapestre került, egy
Így Dunaremetén beszálltak a hajóba és teljesen más, igazi elit környezetbe, a
Esztergomig – gyönyörű környezetben második kerületbe.
Az itt élő jómódú, többnyire értel- lecsurogtak a Dunán.
Az Esztergomban eltöltött évekre min- miségi emberek gyorsan megkedvelték
dig szívesen emlékezett vissza, a kiváló Sándor atyát, és ahogy mesélni szokta,
képességű és kitartó szorgalmú véndiák. miséin mindig zsúfolásig megtelt a temp(Ekkor mindig megemlegette a hédervári lom és sok esetben még a prédikációit is
tanítóit is, akiktől nagyon jó alapokat rendre megvitatta mise után a hívekkel.
kapott!)
Az akkori hatalom azonban itt sem vette
Tíz év után, 1958-ban szentelték fel Sán- le róla a szemét, többször tartottak nála
dort Esztergomban, majd a rákövetkező va- házkutatást, többször behívatták, nem
sárnapon, Héderváron is megünnepelték az nézték jó szemmel, a fiatalokkal kiépíújmisés kispapot. A mise a Boldogasszony tett rendkívül jó kapcsolatát és a közös
Kápolna előtti parkban volt, melyre még együttléteket. Az állandó megfigyelést a
mindig emlékeznek a hédervári idősebb vele társbérletben élő rendőr házaspár is
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biztosította, akivel egyébként emberileg
nagyon jó barátságban éltek (több évig!)
közös szolgálati lakásban – természetesen a körülményekhez képest.
1977-ben kapta meg kinevezését a
kőbányai Szent László Plébánia Templomba, ahol megszakítás nélkül 2009-ig,
a nyugállományba vonulásáig teljesítette
papi hivatását és vezényelte, menedzselte
a templom teljes felújítását. Börtönlelkészként megfordult Magyarország szinte minden börtönében, a maradék
szabadidejében
pedig utazott,
olvasott és szinte
állandóan zenét
hallgatott.
1985-től címzetes apát, 2010-ben
Kőbánya Díszpolgára lett.
Haláláig az esztergomi Simor
János Nyugdíjas
Papi Otthon lakója
volt, ahol nagyon
jól érezte magát,
mindig boldog
volt és elégedett.
Külön hálás volt
a Gondviselésnek azért, hogy
ott öregedhetett
meg, ahol fiatal
diákéveit is töltötte. Emellett szívesen jött
haza Hédervárra a barátokat, családtagokat meglátogatni, végigjárni. Különös
vonzalom kötötte egy-egy fához, bokorhoz a madarakhoz és mindenekelőtt a
Boldogasszony kápolnához.
Sándor atya végtelen szeretete és segítő
jó szándéka, együttérzése mindenkire kiterjedt, családtagokra, barátokra, hívőre
és nem hívőre egyaránt.
Reményik Sándor soraival búcsúzom
Sándor atyától a héderváriak és a család
nevében:
„Viszontlátásra a Holdnak udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán!”
Antóni Istvánné
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Május 1. Héderváron

Csalogató

A közhiedelem szerint május elseje kommunista ünnep,
azonban a története régebbre nyúlik vissza… a volt szocialista
országok csak felkarolták és kisajátították a Munka ünnepét! Az
első munkaidő-csökkentések – amikor a napi 10-14 óra helyett
a munkások a napi 8 órás munkaidőt követelték – emlékeként
ünnepeljük MÁJUS ELSEJÉT!
Bizonyára mindenki ismeri a Beatrice slágerét: „8 óra munka,
8 óra pihenés, 8 óra szórakozás!”. Mi most a második kétszer
nyolcra invitálunk mindenkit…:-)
• Május Elsején, péntek reggel településünk lakóit – terveink
szerint ismét – fúvósok zenéje ébreszti!
• Délelőtt kezdetét veszi a kispályás labdarúgó torna:
Sör-virsli Kupa a focipályán! Reményeink szerint külön női,
illetve férfi Kupa is megrendezhető lesz – várjuk a csapatok
jelentkezését a tornára!
• Délelőtt a civil szervezetek „főzőversenye” is indul – ide is
szívesen várunk minden főzni tudó vagy szerető :-) csapatot!
Zeneszó mellet egy kellemes napot eltölteni barátokkal, ismerősökkel, falu- és környékbeliekkel.
Május 1.: finom ételek, foci, barátok, sör, virsli, muzsika…
HÉDERVÁR!
Mindenkit szeretettel várunk!
Hédervár Község Önkormányzata nevében – Nérai László
Jelentkezni lehet a Focitornára:
Angyal Adriennél (06 20/595-2425) és
Dániel Péternél (06 20/950-6480)
a Focitornára és a bográcsozásra is:
Nérai Lászlónál (06 20/289-5811)

HÉDERVÁRI FALUNAP
Hédervár közösségi ünnepét ismét a régi hagyományokhoz híven, Pünkösd hétvégéjének szombatján
tartjuk, mely idén május 23-ra esik.
Délelőtt kulturális programként szeretettel várunk
minden érdeklődőt a Boldogasszony-kápolnában, az
idei első kiállítás megnyitója alkalmából.
Déli harangszókor vendéglőseink egy jó közös ebédre
már forró étellel várnak mindenkit a tavalyi év folyamán
jelentősen megújult Sportpályán – gyermekeinket új
játszóvár hívogatja!
Délutáni programjaink első felében a gyermekeknek
kedveskedünk műsorainkkal. Ahogy közeleg az este,
egymást váltják a sport- és táncbemutatók, zenei előadások és szórakoztató műsorok…
Falunapi műsorvezetőnk és a hajnalig tartó zenei
kínálat felelőse: B. Tóth László, aki jóformán már
hazajár településünkre, úgy megkedvelte a helyi hangulatot…
Mindemellett sokszínű háttérprogramok (izgalmas
bemutatók) és vásárfia várja a Falunapra látogatókat
és vendégeinket.
Vasárnap ünnepi szentmise a Szent Mihály plébániatemplomban.
Pünkösd szombatján a hely, amely mindenkit vár:
HÉDERVÁR!

Programelőzetes – 2015. II. negyedév
Április 5., 11.oo óra:

Húsvéti szentmise - helyszín: Szt. Mihály plébániatemplom

Április 5., 18.oo óra:

Locsolóbál a Kont étteremben, a tűzoltók szervezésében

Április 25., 17.00:

„Jó Tanács Anyja” áhítat - helyszín: Boldogasszony-kápolna

Április 30., este:

Májusfaállítás – este helyszín: Rozália-park mellett

Május 1.

MAJÁLIS – helyszín: Sportpálya

Május 3.:

Anyák napja – további információ: www.hedervar.hu

Május 23., szombat:

Falunap, Tolnay Imre kiállítás-megnyitója a Boldogasszony-kápolnában

Május 30.:

„Szűz Mária a Világ királynője” áhítat – helyszín: Boldogasszony-kápolna

Május 31.:

Koszorúzás a hősi halottak emlékére, a szentmise után 11.30 órakor
– helyszín: Szent Mihály plébániatemplom előtt

Június 13., 17.00 óra:

„Szűz Mária Szeplőtlen Szíve” áhítat – helyszín: Boldogasszony-kápolna
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Böjti zarándoklat
2015. március 28-án böjti zarándoklatra indulunk Hédervárról
a Peregrinus kápolnától és/vagy a Darnózseli Tsz-től.
INDULÁS: Hédervár: 7.30, Darnózseli: 8.00
ÚTVONAL:
Hédervár – Darnózseli tsz. – Nováki csatorna mellett a
nováki földeken keresztül a Kimlét Máriakálnokkal öszszegkötő talajúton át Kimlére. Kimlén az iskola mellett befordulva, majd az 1. sz főúttal párhuzamos földúton haladva Lickópusztára, majd a lickói hídon vissza Hédervárra.
Ez kb. 24 km. Időben kb. 8 óra, de ez természetesen a gyaloglás intenzitásától is függ. Ez az útvonal a térképen szépen
kirajzolódik. (Gondolom, sokan ismerik is.)
Az út végik jelölve van (általában fákon vagy közlekedési táblák oszlopain) egy fehér alapon kék fésűskagylóval, vagy kék alapon sárga fésűskagylóval (főleg Kimlén).
TEREP:
Kb. 2 km kerékpárút, kavicsos út, talajút, Kimlén járda majd
talajút, deszka borítású híd, majd hédervárig talajút. (Gépjárművel Lickópuszta egyes részei és a híd nem vagy nehezen járható.)
Ehhez kapcsolódóan ha már előtte napokban sok eső esett,
hiába lesz szombaton jó idő, el kell halasztani a zarándoklatot,
mert nagy lesz a sár. Erről interneten is tájékoztatunk majd
(Facebook, honlapok).
Ez nem egy vezetett út lesz, ami azt jelenti, hogy kis baráti társaságok külön is indulhatnak és gyalogolhatnak olyan ütemben,
ami nekik jólesik. Természetesen, aki nem társasággal vág neki
a zarándoklatnak, az jöhet velem, vagy csatlakozhat valakihez.
Azok a csoportok, akik külön indulnak, kapnak egy térképet
(lsd. lent) és egy szöveges útmutatót is. Mindenki saját felelősségre induljon el!

2015. március

Ami még fontos: ÉTEL és ITAL saját hátizsákból!!!
Vízvételi lehetőség: Hédervár és Kimle.
Javasolt öltözet: vastagtalpú, kényelmes cipő (bakancs),
olyan, ami fogja a bokát. Réteges öltözködés. Pihenéshez pléd. Ha van, nordic walking bot (gyalogló bot).
Bővebb tájékoztatást a 20/589-5117-es telefonszámon adok
(Sövegesné Salacz Rózsa).
Kérjük, hogy indulás előtt a részvételi szándékot jelezzétek a
fenti telefonszámon, hogy induláskor elegendő térképpel rendelkezzünk. Ez az út a Szent Jakab zarándkút, az El CAMINO
magyar szakaszának alternatív Peregrinus útja. Hogy is van
ez? Sokan hallottak a spanyolországi híres zarándokútról, a
Caminóról. Magyarok lelkes csapata, aki már járt Spanyolországban, elhatározta, hogy Magyarországon is „kiépítenek”
egy hasonló utat Budapestről a lébényi Szent Jakab templomig, és minden évben Szent Jakab napjára elszarándokolnak
ide. (Ez 200 km és 8 nap, 2014-ben én is végigjártam).
A következő években az aktivisták kijelölték az utat Lébény
– Kimle – Mosonmagyaróvár – Rajka vonalon egészen
az ausztriai Wolfsthal-ig, ahol becsatlakozik az osztrák
Caminóba, ahonnan Németországon, Franciaországon
és Spanyolországon keresztül gyalogolva eljutunk Santiago de Compostelába Szent Jakab sirjához (kb. 4000 km).
Ehhez Kimlénél becsatlakozik a Kimle – Hédervár –
Máriakálnok alternatív Peregrinus út (Szilágyi Dani lobbizásának köszönhetően). Mi ezt járjuk végig egy kis csavarral.
Mindenkit szeretettel várunk a szomszéd falvakból is (vagy
bárhonnan)!
Sövegesné Salacz Rózsa

Hédervári Hírforrás
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Egészségház, Fő utca 32. – Rendelési, nyitva tartási rend
HÁZIORVOS
Dr. Zsilavi Fábián
Tel.: 96/215-388, 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
9.00–10.30
receptírás:
08.00–9.00
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

HÉDERVÁR KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Könyvtárvezető: Szalai Zita
Tel: 06 20/253-4291
Nyitva tartás: kedd–csütörtök: 15.00-18.00 óráig

Dr. Néma Ágnes
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00
Pénteken sürgős esetben helyettesítés:
Kimle Híd u. 2., Tel.: 96/228-010

FOGORVOS
Dr. Horváth Éva • Tel.: 06-70/653-8548
Rendelési idő: szerda: 13.00-18.00

Hédervári ügyintézés – elérhetőségek, ügyfélfogadás
Szigetköz Körzeti Általános Iskola és AMI
– Timaffy László Tagiskola
9178 Hédervár, Arany J. u. 1.
06-96/215-294, mobil: 06-20/497-1508
e-mail cím: hedervar.timaffy@gmail.com
Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda
9178 Hédervár, Árpád u. 9.
06-96/215-367, mobil: 06-20/4971421
e-mail cím: óvoda@hedervar.hu
Hédervár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
– Polgármesteri Hivatal
Postacím: 9178 Hédervár, Fő u. 42.
Tel./fax: 06 96 215-388
e-mail: onkormanyzat @hedervar.hu
Az ügyfélfogadás rendje:
SZABÓNÉ NÉMETH ÁGNES, polgármester:
Hétfő:
08.00 óra–12.00 óra
13.00 óra–16.00 óra
Kedd:
08.00 óra–12.00 óra
Szerda:
13.00 óra–16.00 óra
Csütörtök: 13.00 óra–16.00 óra
VEILANDICS ESZTER, jegyző:
Kedd:
08.00 óra–10.00 óra
Csütörtök: 13.00 óra–16.00 óra

Általános ügyfélfogadás rendje a Hivatalban
(ebédidő: 12.00–12.30 óra)
Hétfő:
07.30 óra–12.00 óra
12.30 óra–16.00 óra
Kedd:
07.30 óra–12.00 óra, 12.30 óra–16.00 óra
Szerda:
07.30 óra–12.00 óra, 12.30 óra–16.00 óra
Csütörtök: 07.30 óra–12.00 óra, 12.30 óra–16.00 óra
Péntek:
07.30 óra–13.30 óra
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Gyermekjóléti Szolgálat
Unger Edit – 06-20/497-0445
Ügyfélfogadás: szerda: 08-12.00 óra
Családsegítő Szolgálat
Duskievicz Szandra 06-20/497-0325
Ügyfélfogadás: szerda: 10-12 óráig
Járási Kormányhivatal ügysegéd
Dr. Cseh Szilvia • Tel.: 06-96/577-845
ügyfélfogadás: csütörtök:10.00-12.00 óra
Falugazdász
Drahos László • Tel.: 06-30/458-5495
Ügyfélfogadás: péntek: 8.00-10.00 óra
Pedagógiai Szakszolgálat
Doholuczki Magdolna
Bejelentkezés: 06/96 204-560 vagy a
06/96 203-232 központi telefonszámokon
ügyfélfogadás: hétfőnként a Polgármesteri Hivatal emeletén
(nevelési tanácsadó)

