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Határok nélkül 

– új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között

Rekordidő alatt készült 

el és június 30-án a megyei 

közélet szereplői felavatták a 

szigetközi kerékpárút újabb, 

Hédervárt Lipóttal összekö-

tő szakaszát. Az építkezés 

forrását Hédervár és Lipót 

községek önkormányzatai a 

csallóközi Tőkési-ág Kistér-

ség partnereként a Magyar-

ország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési 

Program keretében nyerte 

el. (Pályázati azonosító: HU-

SK/1301/2.3.1./0023)

A csallóközi beruházásban 

a kerékpárutak belterületeken 

épülnek ki (5,3 km), azzal a 

céllal, hogy összekapcsolják 

az első fázisban megépített 

kültéri szakaszokat. Jobbára 

térkővel burkolt kerékpárút-

szakaszokról van szó, teljes 

mértékben akadálymentesítve 

és közúti jelzőtáblákkal jelöl-

ve. Szigetközben a megépített 

kerékpárút 3,3 km hosszú, 

ebből 939 m hosszan halad 

a kerékpárút belterületen:, 

Héderváron 753, Lipóton 186 

méter. A két település között 

2,4 km hosszan a kerékpárút 

vonalvezetése követi a 1411 

sz. közút irányát, Lipótnál pe-

dig egy kerékpáros híd meg-

építésére is sor került. Lipót 

belterületén 449 m hosszan a 

közútról felfestéssel leválasz-

tott kerékpárút is vezet majd, 

ezt kiegészíti egy kb. 3,4 km 

hosszú, 2012-ben új burko-

lattal ellátott útszakasz, ami a 

dunaremetei kompkikötőhöz 

vezet.

Összességében elmond-

hatjuk, hogy a projekt meg-

valósítása eredményeként 

7,15 km új szakasszal bővült 

Magyarországon az össze-

függően kerékpározható és 

önállóan kiépült kerékpár-

út-hálózat, ami hozzájárul 

egy nemzetközi kerékpáros 

túraútvonal létrejöttéhez! A 

dunaremetei kikötőből az 

Öreg-Dunán a „Lipót” komp 

(remélhetőleg egyre inkább 

sűrűsödő) járataival a Hullám 

Csárdához átkelve, majd az 

erőműig vezető szakaszon át, 

Bősön keresztül eljuthatunk 

a Kisudvarnok térségében 

most teljessé váló hálózatra. 

Bősről vissza Hédervárra: 1. 

Szapon és Medvén keresztül 

Vámosszabadiba, onnan a 

szigetközi kerékpárútra vagy 

pedig a töltésen; 2. Vajka 

és Doborgaz felé tekerve, 

Pozsony alatt Dunacsúnynál, 

Rajkánál visszakanyarodva a 

Felső-Szigetközbe.

Az ünnepélyes megnyitón 

Szabóné Németh Ágnes ki-

hangsúlyozta: Hédervár szá-

mára a megvalósult fejlesztés 

nemcsak azért fontos, mert két 

turisztikai látványosságokban 

gazdag települést köt össze, 

megnövelve így mindkét falu-

ban a vendégéjszakák számát 

és nemcsak azért, mert így ke-

rékpárral is átjárhatóak lesz-

nek a határok, hanem főleg a 

helyi lakosok miatt, akik így a 

biztonság tudatában engedhe-

tik el gyermekeiket biciklizni, 

és nem kell attól tartaniuk, 

hogy a megnövekedett nyári 

forgalomban baleset éri őket. 

Dr. Nagy István földműve-
lésügyi államtitkár, ország-
gyűlési képviselőnk avató-
beszéde szerint ez több mint 
kerékpárút: közelebb hozza 
egymáshoz a történelmi múlt-
járól híres Hédervárt és az 
idegenforgalmi beruházása-
ira büszke Lipótot. Az átadó 
ünnepségen a környékbeli 
polgármesterek és a meghí-
vott vendégek is drótszamárra 
pattannak a környezettudatos, 
ún. „szelíd turizmus” térségi 
népszerűsítése érdekében.

Hédervár, 2015. június 30.

Nádasi László

Dr. Nagy István 

országgyűlési képviselő, 

földművelésügyi 

miniszterhelyettes

Avatás drótszamáron



2 2015.  júliusHédervári Hírforrás

Impresszum: HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS – Hédervár Önkormányzatának lapja • Szerkesztőbizottság: Szabóné Németh Ágnes polgármester, Veilandics 

Eszter jegyző, Erdős Bertold (www.hedervar.hu), Györkös István, Nádasi László • E-mail: szerkeszto@hedervar.hu • Kiadó: Hédervár Község Önkormányzata 

• Nyomdai előkészítés: Mesics Róbert • Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft  . • Megjelenik negyedévente • Ingyenes kiadvány.

Hédervár Község Önkormányzata foko-

zott erővel és további lelkesedéssel folytatta 

a 2015. év elején megkezdett munkát. Már-

cius hónapban két alkalommal is ülésezett 

a testület. 

Március 12–én rendkívüli ülés keretében 

meghozta a kerékpárutat érintő legfonto-

sabb döntéseket: hitelfelvétel; nyomvonal 

kialakítása és az ehhez szükséges telekala-

kítás során felmerülő adásvételi szerződések 

elkészítésére ügyvédi megbízás intézése; 

műszaki ellenőr megbízása a kivitelezési 

feladatok ellenőrzésére; továbbá elfogadta 

az önkormányzat közbeszerzési tervét.

Takáts-Szalay Adrienn képviselő márci-

us hónapban bejelentette, hogy képviselői 

tisztségéről lemond, így a testület tagjává 

választotta Balogh László külsős alpolgár-

mestert, egyben elfogadták Hédervár Köz-

ség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015.(IV.2.) önkormányzati rendeletét a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról.

Március 31-én a testület megalkotta 

Hédervár Község Önkormányzat Képvise-

lő-testületének 8/2015.(IV.2.) önkormányzati 

rendeletét az avar és kerti hulladék égetésé-

ről. A rendelet célja, hogy Hédervár község 

közigazgatási területén, belterületen a tűzvé-

delmi, tűzmegelőzési szakmai célok érvényre 

juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat 

a helyi sajátosságoknak megfelelően ren-

dezze. A rendelet hatálya kiterjed Hédervár 

község közigazgatási területén, belterületen 

belül a természetes és jogi személyekre, vala-

mint jogi személyiség nélküli társaságokra, 

szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes 

Hivatali hírek – A jegyző tollából
jelleggel a község területén tartózkodnak, 

működnek, tevékenykednek, illetve kiterjed 

kerti hulladékégetéssel kapcsolatos levegő-

tisztaság-védelmi tevékenységre. A rendelet 

értelmében a kerti hulladékot elsősorban 

vagy helyben történő komposztálással, 

vagy a hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatás keretében a közszolgáltató általi el-

szállíttatással hasznosítani kell. Az égetést 

telken belül kell végrehajtani, közterületet 

e célra igénybe venni tilos. A kerti hulladék 

nyílttéri égetése egész éven át naponta 9 -18 

óra között lehetséges, kivéve a vasárnap és 

ünnepnapokat. Tilos az égetés párás, ködös, 

esős, erősen szeles időjárás esetén, továb-

bá Magyarország hivatalos ünnepnapjain 

és Hédervár Község Önkormányzata által 

szervezett rendezvények napjain. A rendelet 

teljes szövege elérhető a www.hedervar.hu 

vagy a www.njt.hu honlapcímeken, továbbá 

olvasható a Hivatalban.

Hédervár Község rendezési terve márci-

us hónapban a szakhatósági véleményezé-

si szakaszba lépett, melyhez kapcsolódóan 

Hédervár község településfejlesztésével és 

településrendezésével összefüggő part-

nerségi egyeztetésről szóló szabályzatot 

alkotott a testület. 

Április hónapban is több alkalommal 

ülésezett a testület. Április 17–én tartott 

rendkívüli ülésen továbbra is a kerékpárút 

pályázaté volt a főszerep. Kihirdetésre ke-

rült a kivitelezésre kiírt közbeszerzés ered-

ménye, így az önkormányzat és a Barnaút 

2000 Építő és Kereskedelmi Kft  vállalkozási 

szerződést köthetett a kerékpárút megépí-

tésére. Mindeközben a földmérő megbízása 

is megtörtént. Április 28-án tartott rendes 

ülésén a testület a 2014. évi zárszámadás-

ról szóló 9/2015.(IV.30.) önkormányzati 

rendelet elfogadásával pénzügyileg lezárta 

2014. gazdasági évet.

Május hónap a pályázatok beadásával telt. 

Az Önkormányzat 8 millió Ft értékben kis-

busz vásárlására, míg a Hédervári Polgárőr 

Egyesület 5 millió Ft értékben terepjáróra 

pályázott. Az Önkormányzat az Óvoda 

épületéhez kapcsolódó melegítőkonyháját 

pályázat útján kívánja felújítani, így meg-

közelítőleg 20 millió Ft összegű beruházási 

költségből célul tűzte ki az infrastrukturális 

fejlesztést a korszerűbb táplálkozás elérése 

érdekében. A testület az óvodai nevelést 

végző intézményét 31 millió Ft értékben 

korszerűsítené, egyben alapító okiratának 

módosításával a férőhelyek létszámát 60 főre 

emelte meg. A belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása sem maradhat el, melyre közel 18 

millió Ft pályázati pénzt kíván lehívni.

Hédervár község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete májusi ülésén elfogadta 

10/2015.(VI.8.) önkormányzati rende-

letét, mely a 2015. évi hivatali igazgatási 

szünet elrendeléséről szól. Mindemellett 

Magyarország-Szlovákia 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, il-

letve a Közvilágítási KEOP pályázat átadása 

is eredményesen lezajlott.

Veilandics Eszter sk., jegyző

Június hónapban új kolléga állt munkába a Polgármesteri 

Hivatalban, miután a hivatali feladatkörök átszervezése után – 

változatlan összlétszám mellett - nyilvános pályázatban tavasszal 

meghirdettük az új, jegyzőhelyettesi munkakört. A köztisztviselői 

státusz betöltésének alapfeltétele a megfelelő felsőfokú végzettség 

és gyakorlat volt. Június közepétől a munkakört Horváthné Szabó 

Zsófi a látja el, aki közgazdász végzettséggel rendelkezik.

Feladatkörébe tartozik többek között a jegyző általános he-

lyettesítése és hédervári operatív munkájának segítése, ill. jogi 

Átszervezés – új munkatárs 
feladatokat is ellát a hédervári Hivatal minőségi munkavégzésé-

nek biztosítása érdekében. Közreműködik a testületi, bizottsági 

és társulási tanácsi ülések előkészítésében, a testületi előter-

jesztések szakmai előkészítésében, az üléseken hozott döntések 

végrehajtásában. Részt vesz a polgármester hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyek előkészítésében.

Az új kolléganő Héderváron kedden és szerdán teljes mun-

kaidőben, pénteken fél napos munkarendben látja el feladatát a 

Hivatalban, forduljon hozzá mindenki bizalommal!
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Tisztelt Hédervári Polgárok! Legutóbbi, 

márciusi beszámolóm óta sok minden tör-

tént Héderváron. Március végén - állami 

támogatással, diplomás közmunkásként 

– sikerült új kulturális referenst alkalmaz-

nunk Csík Anna személyében, aki azóta is 

lelkesen segít kulturális rendezvényeink 

szervezésében, az újonnan indult Települési 

Értéktár Bizottság munkájában, valamint a 

községi kiadványok szerkesztésében. 

Áprilisban Göndöcs László szervezésében 

Héderváron találkoztak a környék nyugdíjas 

polgármesterei, majd 16-án a Kárpát-meden-

cei Feltámadási menet Csíksomlyóra tartó 

zarándok keresztjét is fogadtuk a Boldogas-

szony-kápolnában, Szigetköz legszebb kö-

zépkori templomában. Áprilisban sikeresen 

(!) pályáztunk új önkormányzati kisbuszra 

– hogy kiválthassuk a megörökölt, előnytelen 

feltételek mellett lízingelt jelenlegit – és terep-

járó személygépkocsira is, hogy polgárőreink 

munkáját megkönnyítsük, ill. településünk 

biztonságának megőrzését elősegítsük. Mind-

két pályázat 100%-os támogatási intenzitású, 

tehát külön helyi ráfordítás nélkül gazdagodik 

Hédervár az új „gépkocsifl ottával”.

Májusban végre megérkezett a Hédervár-

Lipót kerékpárút kapcsán a támogatói határo-

zat, így megkezdődhetett a kivitelezés. A kezdés 

előtt még egy lakossági fórumot tartottunk, 

hogy mindenki tisztában legyen vele, mire 

számíthat az építés alatt. Ez úton szeretném 

megköszönni a Kossuth utca lakóinak a türel-

met, amivel ehhez az átmeneti felforduláshoz 

viszonyultak! Tudom, hogy még meg kell szok-

ni a parkolási nehézségeket és a növényeket 

is pótolni kell még valamikor, de igyekezni 

fogunk, hogy utólag mindenki elégedett le-

gyen! Szintén május elején a civil szervezetek 

segítségével virágültetés volt a falu közparkjai-

ban. A Parázsszög teret a polgárőrök fogadták 

örökbe, a Polgármesteri Hivatal melletti parkot 

az iskolások és az óvodások, a Rozália-parkot 

a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a Kápolna melletti 

parkot pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

A parkok locsolását a tűzoltók vállalták. A 

palántákat helyi vállalkozótól, Danyi Evelintől 

Polgármesteri beszámoló

vásároltuk. Szeretném megköszönni minden-

kinek, aki részt vett a virágosításban és azóta is 

ápolja az ágyásokat! Május 25-én nyílt meg a 

Kápolna-Galériában Tolnay Imre festőművész 

kiállítása, ezzel megkezdődött a Galéria idei 

kiállítás sorozata. Aki meg szeretné tekinteni 

a képeket, Zsuzsa nénit vagy Csík Annát kérje 

meg, hogy nyissa ki a Kápolnát!

Májusban volt két nagy közösségi ren-

dezvényünk is: Majális és Falunap. Mindkét 

rendezvény szervezését Nérai László képvi-

selő úr fogta össze. Mindkét rendezvényen 

aktív szerepet vállaltak a helyi civil szer-

vezetek, és önkéntes fi atalok is segítettek. 

Köszönet érte mindenkinek! 

Júniusban pályázatot adtunk be az óvoda 

felújítására (tetőszigetelés, festés, vezetékek cse-

réje), az Ady Endre utca, a Spotpálya felé vezető 

út és a Vásártér utca felújítására. (A Vámkerék 

út felújítására is szerettünk volna pályázni, de a 

pályázati kiírás szerint csak olyan utakra lehe-

tett pályázni, ahol már van valamilyen aszfalt/

mart aszfalt alap.) A műfüves pálya felújítására 

is kértünk pénzt. Amennyiben nyer valamelyik 

pályázat, akkor 2016-ban fogjuk megvalósítani 

a beruházásokat. Szintén júniusban történt meg 

egy korábban elnyert közvilágítás korszerűsí-

tés pályázat keretében a falu közterületein a 

lámpák lecserélése korszerű, energiatakarékos 

LED-világításra. Reményeink szerint amellett, 

hogy olcsóbb lesz a közvilágítás, a lámpák fény-

ereje jobb megvilágítást is eredményez. 

Mivel iskolánkba egyre kevesebb gyermek 

iratkozik be, a Szülői Munkaközösség kezde-

ményezésére egy kérdőívet töltöttek ki a szü-

lők, melynek eredménye azt mutatta, hogy 

a szülők többsége elégedetlen a jelenlegi is-

kolafenntartóval, a Klebersberg Intézmény-

fenntartó Központtal (KLIK), és helyette 

egyházi iskolát szeretnének Héderváron, 

ill. amennyiben ez nem jönne össze, akkor 

alapítványi fenntartót. Ennek megfelelően 

tárgyalásokat kezdeményeztem egyházi 

intézmény fenntartókkal, aminek követ-

keztében júniusban iskolánkba látogatott 

Dr. Labancz Zsolt piarista tartományfőnök 

atya és titkára a váci piarista központból. A 

látogatás nagy megtiszteltetés volt számunk-

ra. Az atyák az iskola után megtekintették 

a Sztent Mihály plébániatemplomot és a 

Boldogasszony-kápolnát is. A tárgyalások 

azóta is folytatódnak, létszám- és gazdasági 

adatokat küldünk a Rend Oktatási Igaz-

gatóságának. Amennyiben eredményesek 

lesznek a tárgyalások, akkor is csak 2016-tól 

várható változás a fenntartó személyében, 

mivel a jogszabályok ezt így teszik lehetővé. 

Eredménytelen tárgyalások esetén további 

lehetőségeket fogunk keresni, mivel a jelen-

legi helyzet nem szolgálja az iskola javát.

Június közepétől új jegyzőhelyettesünk van 

(az előző jegyző helyettes áprilisban felmon-

dott, nem tudta megoldani a kijárást). Új 

jegyzőhelyettesünk Horváthné Szabó Zsófi a 

heti 2 és fél napot van Héderváron. Mivel a 

jegyző is heti két napot van itt, így szinte 

folyamatos a jegyzői jelenlét.

Június 30-án határidőre sikerült átadni a 

kerékpárutat. Az átadó ünnepségre falunk-

ba érkezett Dr. Nagy István, országgyűlési 

képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium 

parlamenti államtitkára, Dr. Pető Péter, a 

Gy-M-S Megyei Közgyűlés alelnöke, Széles 

Sándor Gy-M-S megyei Kormánymegbízott, 

Markotányos Tivadar Gy-M-S Megyei Kor-

mányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fo-

gyasztóvédelmi Főosztályának Útügyi Osztály 

vezetője, Marcell Zoltán Kisudvarnok pol-

gármestere (ő volt a határon túli partnerünk), 

valamint a szomszédos falvak polgármesterei. 

Díszpolgáraink, valamit a civil szervezetek 

vezetői is megtiszteltek jelenlétükkel.

Láthatják, hogy ez a negyedévünk is moz-

galmas volt. A július és augusztus sem lesz 

könnyebb, hiszen augusztusra tervezzük a 

testvértelepülési találkozó hagyományának fel-

újítását, augusztus 10-16-ig lesznek programok 

különböző helyszíneken. Hédervár augusztus 

15-16-án ad otthont a rendezvényeknek, így a 

szokásos Nagyboldogasszony napi Búcsú egyéb 

programokkal is kiegészül. Lesz kézműves vásár, 

gólyalábasok, utcaszínház, kiállítás megnyitó, 

hangversenyek, táncház! A részletes programok-

ról érdeklődjenek Csík Anna kulturális referens-

nél! Aki a testvértelepülésekről vendéget fogadna, 

illetve a felvidéki programokon is részt szeretne 

venni, keresse Kránitz Sándort!

További szép nyarat kívánok mindenkinek:

 Szabóné Németh Ágnes
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A legszorgalmasabb ministránsokat negyedévente kirándulással jutalmazzuk. 

Csónakáztunk már az ágrendszerben, sétáltunk a Cuha völgyében, túráztunk a 

környéken hóesésben, tavasszal elkerekeztünk Máriakálnokra, legutóbb pedig a 

kenuztunk a Gazfűi Duna-ágban és kisétáltunk a Denkpáli-hallépcsőhöz is. Ősszel 

ismét a hegyekbe kirándulunk azokkal, akik legalább három alkalommal minist-

rálnak a nyári szünetben. 
Láng Mercédesz, Soósné Erdős Violetta

Ministránsaink közös kirándulása

1925 óta május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett 

katonáinkra emlékezik az ország. A hédervári Szent Mihály 

plébániatemplomban is a hősökért szólt most a szentmise, 

majd utána az I. és II. világháborúban elesett hősök emlék-

táblájánál fejeztük ki közösen tiszteletünket. 

Hédervár: Emlékezés a hősökre

Szabóné Németh Ágnes polgármester asszony és 

Göndöcs László emlékező beszédét követően az Egy-

házközség nevében Mézes Attila az egyházközség világi 

elnöke, a Hédervár Templomaiért Alapítvány nevében 

Györkös István az alapítvány elnöke helyezte el az em-

lékezés koszorúit.

Az emlékezés eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezet-

hető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk 

hősi halottainak a kegyelet teljes tiszteletét megfelelő mó-

don kifejezésre kell juttatni, de 1945-től Magyarországon 

e napot 1989-ig már nem ünnepelték. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet 

soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedé-

kek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény 

alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasár-

napját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.
A Hédervári Asszonykórus könnyeztette meg szép énekével 
a megemlékezés réstvevőit.
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A Szent Mihály plébániatemplom külső felújítása alkal-

mat adott, hogy a vakolatkeretet lecserélhessük méltóbb 

díszítő szegélyre.

A Hédervár Templomaiért Alapítvány az engedélyek 

megszerzése után végeztette el a munkát. Így elkészültek 

az impozáns kőkeretek Süttői mészkőből. Színe csontszín, 

kissé kiemeli a márványlapokat, de anyagában , kemény-

ségben hasonló az emléktáblákhoz. Erre az anyagra cse-

rélték ki az országházat díszítő  faragásokat is.

 Köszönjük az adó 1%-aikat, támogatásaikat!  

Ez nagyon sokat segít községünk értékeinek 

megóvásában. Köszönettel: 

Györkös István, a Kuratórium elnöke

Hősök emléktáblájának felújítása

Kérelmeztük a helyi értékek felvételét a Győr-Moson-

Sopron Megyei Értéktárba. Ezáltal nemzeti értékeknek 

minősítették a Hédervári Boldogasszony kápolnát , benne 

a Fekete Madonna szoborral , valamint a kápolna előtt álló 

kocsányos tölgyet, az Árpád-fát és Kont-fát.

Ez nagy lehetőséggel bír mert nagyobb eséllyel  tudunk 

pályázni, forrást szerezni a kiemelt értékekre! 

Szeretnénk minél több Hédervári értéket magasabb szintre 

emelni, segítve ezzel is községünket. 

Ebben továbbra is kérem az Önök segítségét munkájukkal, 

javaslataikkal.

Köszönettel:                                 

 Györkös István

Bizottság elnöke

Települési Értéktár Bizottság tájékoztatása
HELYI ÉRTÉKEK KERÜLTEK A NEMZETI ÉRTÉKEK SORÁBA
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Kedves Olvasó!

Szeretnénk néhány szóban tájékoztatni 

Önöket az elmúlt időszak történéseiről. 

Látványosan folytattuk  a templom hom-

lokzati felületének felújítását, kezdve az 

utólagos nedvesség elleni védelemmel.

Mint már az előző Hírforrásban  köz-

zétettük, a munkálatok elvégzéséhez nagy 

segítséget nyújt az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága által nyújtott 10.000.000 

forintos támogatás.

A pályázat a hédervári római katolikus 

templom felújítására, falazatának víz-

Közösen Hédervár értékeiért   

szigetelésére irányult. A beruházás leg-

főbb szempontja egy olyan állagmegóvás 

végzése, mely hosszú távon biztosítja a 

templom falazatának épségét. A Műem-

lékvédelmi hivataltól kapott engedélyek 

és ajánlások alapján kellett megválasztani 

a technológiákat.

A Reversion Falszárító Kft . egyedi 

megoldású gyártási technológiát alkal-

mazva a templom utólagos vízszigetelését 

és a falak sótalanítását végezte el.

A munkálatokat a saját fejlesztésű 

Reversion rendszer telepítésével teljesítette, 

mely a piacon egyedülállóként alkalmas a 

régi, műemlékek falazatainak védelmére.

A munkálatok két ütemben történ-

tek. A szennyezett vakolat eltávolítását 

követően egy speciális hálóelektróda 

kiépítése történt az ideiglenes mészva-

kolat alá 100 cm széles sávban (a terepsík 

felett 90-190 cm-re) elhelyezve, rögzítve, 

majd az előzetesen letisztított falfelületre 

gyenge mészvakolat készítése történt. 

Második lépésként pedig az így elindított 

sótalanítás után a REVERSION PLUSZ® 

falszárító elektrokinetikus rendszer ki-

építése és beüzemelése történt.

Az Atlasz-Hédervár Kft . a sótalanítási 

munkálatok befejezése után a vakolat 

helyreállítását végezte.

A munkálatok kiterjedtek a meglévő 

vakolatok elbontására, majd új, sótalanító 

vakolat készítésére. A kivitelező cég 

Baumit Sanova sótalanító vakolatrend-

szert használt a felületképzés során.

Fenti munkálatok elvégzésével sikerült 

a templom falazatát a további vizesedés-

től, felázásoktól megóvni.

A kiváló munka elvégzéséhez ismét 

elengedhetetlen volt a hédervári szakem-

berek munkája Soós Sándor vezetésével. 

A falszerkezeti munkák szakszerű előké-

szítésében ismét sok önkéntes segített, 

az ő munkájuk nagyban előmozdította a 

kiváló eredményt, melyért nagyon hálás 

a közösség.

A munkálatokat folytatni szeretnénk. 

Elsődlegesen anyagi forrásokat keresve 

a folytatáshoz. Fontos, hogy a falazat 

mellől egy csatornahálózattal elvezessük 

a környezeti nedvességet. Későbbiekben 

pedig a festés válik majd időszerűvé.

Megköszönve fi gyelmüket, az Egyház-

község és az Alapítvány vezetősége ne-

vében: 

 Mézes Attila, Györkös István

projektfelelősök
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Szigetközi zarándoklatok

2015. március: Hédervár-Darnózseli-Kimle-Hédervár 

(24 km)

Márciusban Böjti Zarándoklatra hívtuk Hédervár és a kör-

nyékbeli falvak lelki és testi megtisztulásra vágyó lakosait. 

Kis csapat verődött össze: volt közöttünk kimlei, ásványi , 

hédervári, de a többség Darnózseliből jött. Reggel 8-kor a 

Hédervári Kastély elől indultunk, a darnaiak a „TSZ-majornál” 

csatlakoztak hozzánk. Sajnos az időjárás nem kedvezett ne-

künk, mivel erős szél és esőre álló égbolt alatt zarándokoltunk! 

Indulásunkkor a Mária Rádió élő adásban interjút adtam, 

majd jókedvvel, vidáman kezdtük meg a 25 km-es távot! A 

nováki földeken már kisebb csoportokra szakadt a társaság és 

mindenki a maga ritmusában folytatta az utat, mint az „igazi 

Caminón”! Nagyszerű volt! Fáradtan, de mégis könnyű szívvel 

értünk haza délután 14.30-ra mi, az utolsó páros! Jövőre ismét 

elindulunk, hagyományt teremtve a BÖJTI Zarándokúnak 

Héderváron!

FIGYELEM! Szent Jakab napi zarándoklat Lébénybe!

Július 25-én, Szent Jakab napján, a magyar Szt. Jakab Za-

rándokút 8 napos zarándoklata ér véget LÉBÉNY-ben! Erre 

1 napos zarándoklatot szervezünk, hogy együtt ünnepeljünk 

a beérkező (Budapestről július 18-án induló) zarándokokkal. 

A táv kb. 24 km, indulás reggel 6 órakor! 

Akit érdekel, a 20/589-5117-es telefon számon érdek-

lődhet nálam!

Sövegesné Salalacz Rózsa
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2015. június 7.: idén egy napra esett a hédervári római 

katolikus Egyházközség két szép ünnepe

Úrnapi körmenet

Egyházközségünk nagy ünnepe az 

Elsőáldozás – büszkék vagyunk az 

elsőáldozó gyermekekre 

és családjaikra!

FELHÍVÁS
2015. június 1-től a Hédervári Önkormányzat az 
otthoni zöldterületek kezelésével kapcsolatos szol-
gáltatásokat is nyújt igény esetén a lakosságnak:

Fűnyírás:  4 Ft/m2 + ÁFA
Fűnyírás és szállítás:  6 Ft/m2 + ÁFA

Zöldhulladék szállítás: 2.500 Ft/kistraktor-pótkocsi + ÁFA
Sövényvágás: 100 Ft/m2 + ÁFA
Sövényvágás és szállítás: 120 Ft/m2 + ÁFA
Fűkaszálás: 20 Ft /m2 +ÁFA

A lakóházak előtti közterületek karbantartása egészségügyi és szociális 
rászorultság esetén továbbra is ingyenesen kérhető, megbeszélés és egyedi 
elbírálás szerint. Érdeklődni lehet: Csanádi Roland alpolgármester, 
tel.: 06/70/362-7507
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„Az első világháború ha-

talmas embervesztesége, a 

születésszám csökkenése, a 

csecsemőhalandóság növe-

kedése, az egyre rosszabbodó 

egészségügyi viszonyok mind 

sürgetőbbé tették a problémák 

megoldását az anya és csecse-

mővédelmi munka területén. 

A korszak haladó gondolko-

dású orvosai, közméltóságot 

betöltő politikusai, nemes 

lelkű arisztokratái felismer-

ték és támogatták az anya- és 

csecsemővédelemre irányuló 

segítő munka szükségességét, 

valamint javaslatot tettek egy 

országos szervezet kiépítésé-

re. A védnökséget gróf Lónyai 

Elemérné Stefánia hercegasz-

szony vállalta. Az Országos 

Stefánia Szövetség ünnepélyes 

alakuló ülését 1915. június 13-

án, Budapesten  tartották. A 

dátum történelmi jelentőségű 

volt, mivel ekkor kezdődött 

Magyarországon az anya- és 

csecsemővédelem intézményes 

szervezése. Száz évvel ezelőtt 

a Szövetség keretében indult 

útjára Magyarországon a védő-

női munka. Budapesten 1945 

októberében indult a háborút 

követő első védőnői tanfolyam. 

A védőnői munka történetében 

jelentős állomás volt az 1975-ös 

esztendő. Az orvostudomány 

fejlődése, az egészségpolitikai 

és családpolitikai intézkedé-

sek a védőnői tevékenységhez 

is több ismeretet és tudást kö-

veteltek. Olyan egészségügyi 

szakemberekre volt szükség, 

akik az anya-, csecsemő-, gye-

rekvédelmi és nevelési felada-

tok megvalósításában és azok 

eredményes végrehajtásában 

alapos szakmai felkészültséggel, 

nagy önállósággal rendelkez-

tek. Ez indokolta, hogy főiskolai 

szintre emelkedjen a képzés. 

A védőnők az alapellátásban, 

elsősorban a megelőzés vég-

100 éves a védőnői szolgálat

zésére képzett, felsőfokú ké-

pesítéssel rendelkező szakem-

berek, akik közreműködnek a 

nő, anya, csecsemő, gyermek, 

ifj úember és a család egészsé-

gének védelmében, valamint a 

közegészségügyi, járványügyi, 

egészségfejlesztési, egészség-

nevelési feladatok végzésében. 

A védőnő gondozási feladatait 

önállóan végzi az ellátási terü-

letén lakcímmel tartózkodó – a 

védőnői ellátást igénylő és beje-

lentő – személyeknél. Működési 

területe: a tanácsadó helyisége, 

a családok otthona, a nevelési- 

oktatási intézmények, közössé-

gi színterek. Védőnői munka-

körök: területi, iskolavédőnői, 

kórházi védőnői, anyatejgyűjtő 

állomás védőnője, a családvé-

delmi szolgálat védőnője. 

A védőnők fontos szerepet 

töltenek be a magyar népesség 

egészségének megőrzésében, 

az egészségfejlesztésben. Ha-

zánkban egy évszázada műkö-

dik ez a prevenciós szolgálat, 

a világon egyedülálló ellátási 

formában, a várandós anyák, 

a csecsemők, a kisgyermekek, 

az iskoláskorúak egészségének 

védelmében, egészségtudatos 

magatartásuk kialakításában. 

A Védőnői Szolgálat méltó el-

ismerése volt 2013-ban a Ma-

gyar Örökség-díj és kitüntetés 

átvétele a Magyar Tudományos 

Akadémián, a Magyarországért 

Alapítvány Kuratóriumától. A 

Magyar Védőnői Szolgálat ne-

vét a Magyar Szellem Láthatat-

lan Múzeumában az „Arany-

könyv” őrzi. A Hungarikum 

Bizottság a Magyar Védőnői 

Szolgálatot nemzeti értékké, 

majd kiemelt nemzeti értékké 

minősítette. A döntés értel-

mében a Védőnői Szolgálat 

bekerült a Magyar Értéktárba. 

A Hungarikum Bizottság 2015. 

április 23-i döntése alapján az 

idén 100 éves Magyar Védőnői 

Szolgálat, mint nemzetközileg 

is egyedülálló, tradicionális el-

látási rendszer, mától szintén 

nemzeti büszkeségeink között 

tudható.”

A fenti gondolatokat 

Kahlichné Prof. Dr Simon 

Mártától idéztem aki engem 

is tanított főiskolai tanulmá-

nyaim során. Védőnői dip-

lomámat 25 éve vehettem át 

Budapesten. 1990 augusztu-

sában Mosonmagyaróváron 

kezdtem dolgozni, majd 1991. 

január 15-én az akkor frissen 

induló darnózseli körzeteben 

folytattam munkámat. A pálya-

kezdők lelkesedésével vetettem 

bele magam a körzeti védőnői 

feladatok végzésébe. Boldoggá 

tett, hogy teljesült az álmom!

1998 januárjában Héder-

váron „A VÉDŐNÉNI” nyug-

díjba ment. Az akkori falu-

vezetés az én pályázatomat 

választotta, így lettem Hédervár 

védőnője. Nem volt könnyű 

Ani Néni nyomdokaiba lépni, 

de úgy érzem, érdemes volt át-

vennem a stafétabotot és talán 

nem tévedek, ha azt mondom, 

a falu elfogadott. Az ifj onti lel-

kesedés időnként alábbhagy, 

és nem egyszerű feladat a kor 

elvárásainak megfelelni, szak-

mailag mindig naprakésznek 

lenni. Nem esik nehezemre 

azonban megújulni! Szeretek 

továbbképzésekre járni, szíve-

sen bővítem az ismereteimet, 

hogy ne maradjak le semmiről 

és tájékozott legyek. A gyerme-

kek csillogó szeme, mosolya, 

a babák puha kezecskéje, az 

anyukák hálás pillantása sok 

minden nehézségért kárpótol.

25 év hosszú idő, de ma sem 

döntenék másként, ma is ezt 

a hivatást választanám! Ha 

örömet tudok okozni a gon-

dozottaknak, azt szívesen meg-

teszem! Ezért is vágtam bele a 

„Baba-mama” klub szervezésé-

be újra. Évekkel ezelőtt voltak 

beszélgetős órák, egészségne-

velő előadások, kézműves fog-

lalkozások. Az újonnan indult 

alkalmakon énekelünk, mon-

dókázunk, versikéket tanulunk, 

és játékos formában mozgunk. 

A foglalkozások végén „játszó-

ház” van, amíg a gyerkőcök és 

anyukáik bírják.  A sikert mi 

sem bizonyítja jobban, mint a 

jelenlevők jókedve és rendsze-

res megjelenése.  Amíg a lel-

kesedés töretlen és igény van 

az összejövetelekre, szívesen 

fordítok időt és energiát rá. 

A soron következő alkalom 

időpontja a tanácsadó ajtaján 

plakáton egy héttel korábban 

kifüggesztésre kerül. Minden 

érdeklődőt szeretettel várok és 

remélem, hogy sokáig örülhe-

tünk egymásnak az ilyen ehhez 

hasonló alkalmakon.

Juhászné Tolnai Klára

védőnő 
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A földművelésügyi miniszter 2015. július 3-tól kezdődően átmeneti időre 

ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT 

rendelt el

Visszatekintés Falunapunkra

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, 

a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt 

fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a földművelésügyi 

miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és 

fásítások határától számított kétszáz méteren belüli terü-

letre 2015. július 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási 

tilalmat rendelt el.

A fenti időponttól kezdődően a felsorolt területeken 

tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a 

közút- és vasút menti fásításokban, beleértve az irányított-, 

a  parlag- és gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mező-

gazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és 

vasúton utazók fi gyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése 

érdekében járjanak el körültekintően, égő cigarettát ne 

dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi 

rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. 

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról valamint az erdőtűz 

megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.

erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak.

(FM Sajtóiroda)

Ahogy azt a Hírforrás korábbi számában 

megírtuk, Pünkösd hétvégéjére terveztük 

Hédervár falunapját, így idén május 23-án, 

szombaton ismét a Falunappal nyithattuk 

meg az ünnepet. Idei rendezvényünket 

most is sok megbeszélés, egyeztetés és 

tervezés előzte meg. Szerettünk volna egy 

olyan napot, olyan programokat szervezni, 

ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalál-

hatják a szívüknek kedves, szórakoztató 

előadásokat. Régi mondás az idősek kö-

zött: „a májusi eső aranyat ér”! Hát ebből 

kijutott most bőven nekünk, ami jó pár 

nehézséget gördített elénk. A hét elején már 

látható volt, hogy nagyon is számítanunk 

kell szombaton is esőre.  Egy ilyen sokszínű 

műsornál sajnos nem lehet az időpontot 

áttenni egy másikra, mivel a fellépőink 

szerződéssel lettek megbízva, amelyek teljes 

módosítása, felrúgása lehetetlen. Pénteken 

egy hatalmas, korszerű sátor felállításá-

val biztosítottunk mindenkit arról, hogy 

Hédervárt semmilyen körülmény nem 

tántoríthatja el a tervezett rendezvény 

megtartásától… 

Majd elérkezett a szombat reggel, termé-

szetesen szüntelenül szakadó esővel… Egy 

rövidke szünet után, mikor azt gondoltuk 

volna, hogy „na, itt a jó idő”, ismét úgy rá 

kezdett, mintha évek óta nem esett volna… 

Kicsit átrendeztük a helyszínt, minden a 

nagy sátor védelme alá került és így ponto-

san a tervek szerinti időben elkezdődhettek 

a programok. A Hédervári Asszonykórus 

dalcsokra, az iskolás gyerekek műsorai, tánc, 

ének, s még sorolhatnám… Délután aztán 

látták az égiek, hogy mi csak azért is ma-

radunk, így elállt az eső, kellemes idő lett! 

Kinyithattuk sátrunkat, és a jó Laci-betyár 

már így köszöntötte a közönséget. Aztán 

egyre-egyre többen érkeztek, majd estére 

- mikor a Kelet Lányai Hastánccsoport, ill. 

Kiki a színpadra lépett – már teljesen megtelt 

a focipálya környéke. Nagy örömmel láttuk, 

hogy jól érezték magukat a kintlévők, amit 

aztán az utólagos visszajelzések is alátámasz-

tottak. Bizonyára voltak olyan dolgok, amiket 

lehetett volna jobban csinálni, vagy másképp, 

de majd mindig jobb,és jobb lesz.

Beszámolóm megírásával kötelességem-

nek érzem azt is közzétenni, hogy kik voltak 

azok, aki e nap megszervezését munkájuk-

kal, anyagi támogatással vagy erkölcsileg se-

gítették: nagyon köszönöm a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóinak, a Kulturális Bizottság 

tagjainak (Angyal Adriennel kiegészülve, a 

„Csellengőknek”) hédervári fi ataloknak, a 

Tűzoltó Egyesületnek, az Asszonykórusnak, 

hogy a rossz idő ellenére is segítették a Falu-

nap szervezését, lebonyolítását. A Nyugdíjas 

Klubnak külön köszönöm, hogy minden 

fellépőnek nagy munkával sütötték a fi nom 

lángost. A polgárőröknek, akik a szakadó 

esőben is egész nap helytálltak. Kránitz 

Sándornak, polgármester asszonynak és 

a képviselőknek – mindenkinek, aki csak 

egy jó szóval is segített.

Köszönet az iskolásoknak, a „Zumbá-

soknak”, Szilágyi Daniéknak, a Szemtanú 

zenekarnak, Kiss Tamásék közbenjárásával 

a társastáncosoknak és persze a Kelet Lányai 

hastáncosainak, akik mindnyájan ingyen, 

önzetlenül jöttek és szerepeltek a Falunapon. 

Köszönet Hoóz Endrének és csapatának, 

akik vendéglátás területén ismét letették 

névjegyüket. Gyors kiszolgálásukkal, ízletes 

ételeikkel és persze felajánlásaikkal tették 

napunkat teljessé. További támogatóink, aki-

ket köszönet illet: Greiner bio-one Hungary 

Kft , Atlasz-Hédervár Kft , Palatia Nyomda, 

Mobil Petrol, Kék Apartman, Ica Virágüz-

let, Szent Erzsébet Gyógyszertár, Ásványi 

Kornél, Csanádi Roland, Csiba Katalin, 

Danyi Péter, Farkas Ottó, Mézes Attila és 

Darnózseli Önkormányzata. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet 

Bölönyi Jánosnak, akinek ezúton szeret-

ném megköszönni azt is, hogy Május Else-

jén végigfuvarozta a zenészeket a faluban, 

így segítségével újra az egész településen 

zenés ébresztő hangja szállhatott.

Bízom benne, hogy az ilyen napok még 

közelebb hozzák majd az itt élőket egy-

máshoz. Jövőre ugyanott, ugyanakkor… 

Hajrá Hédervár! :-)

Nérai László
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Már három hónapja üzemel községünk 

megújult honlapja. Megpróbálom össze-

foglalni, hogy mi valósult meg eddig a 

hozzá fűzött reményekből:

Már az önkormányzati választások 

után felmerült az igény a megújulásra, 

az elképzelés is még a múlt esztendőben 

körvonalazódott. Hosszas tervezgetés 

után nyerte el jelenlegi formáját. Célkitű-

zésnek tartottuk, hogy elsősorban a friss 

információk, események gyűjtőoldala 

legyen, másrészt a falu lakóinak szolgá-

latában álljon. Főként ezen okokból néz 

így ki, ahogy most van.

Az előzőről kijelenthetem, hogy szin-

te gördülékenyen működik. Van bőven 

esemény kis községünkben. Ezt igazolja, 

hogy nagyjából minden napra jut egy új 

bejegyzés. Igaz, még itt is volna mit javí-

tani, mert még nem érkezik be hozzám 

„automatikusan” a feltöltendő tartalom 

- többször utána kell járnom. Vannak, 

akik másokkal „üzennek” módosítási 

javaslataikkal: a szerkeszto@hedervar.

hu cím az enyém, bátran lehet arra írni! 

(Közvetlenül az oldalra is lehet írni, de 

még erre visszatérek.) Ez a községünk 

hirdetőtáblája! Ami itt megjelenik, az 

mindenkihez eljuthat, nem kell az illető-

nek közösségi oldalakhoz vagy levelező 

csoporthokhoz tartoznia!

Hédervár község weboldala – www.hedervar.hu

Technikailag megoldott, hogy az oldal 

a lakosság “szócsöve” lehessen. Ezen a 

téren még várat magára a fi gyelem. Re-

mélem, csak azért nem írogatnak a pol-

gárok, mert bátortalanok, és nem azért, 

mert nem érdekli őket a közélet! Pedig 

többféle lehetőség nyílik a vélemények 

kinyilvánítására: használhatjuk a Fóru-

mot tetszőleges témában, akár aktualitá-

sok megvitatására, akár egyes közösségek 

tagjai közti kapcsolatteremtésre, időpont 

egyeztetésre… stb., valamint a friss be-

jegyzésekre is reagálhatunk.

Az apróhírdetések rovatot is lehet(ne) 

használni, mert lehet hogy itt helyben is 

megtaláljuk azt amit keresünk, illetve itt 

lesz kelendő a holmink...

Rálátásom van a honlap forgalmára, 

amiből sok tapasztalat szűrhető le:

Még persze rengeteg adat van itt előt-

tem, de még én is csak tanulgatom….

Ebből emelnék ki párat:

Lapzártáig 2797 felhasználó tekintette 

meg a honlapot, összesen 14709-szer. 

A grafi konból kiderül, hogy legtöbben 

falunap előtt látogatták az oldalt. Rend-

szeresen kb. 40-50 ember olvas minket. 

Az összes felhasználóból legtöbben csak 

a kezdőoldalt tekintik meg. (ezt így is 

akartuk a honlap megtervezésekor). Át-

lagosan 2 és fél percet időznek nálunk. 

Nem meglepő, hogy a magyar nyelvű és 

földrajzilag ide köthető megtekintések 

száma az első helyen áll. A maradék ele-

nyésző. A demográfi ából kiderül, hogy 

legtöbben 25 és 34 év közöttiek vannak 

az első helyen, majd őket a fi atalabbak 

(18-24 év) követik. 55%-ban férfi ak és 

45%-ban nők „lógnak” az oldalon. Leg-

többen (86-an) a „falunap” bejegyzést 

osztották meg a Facebook-on.

Leg-ek:

Oldalak: 1. Főoldal, 2. Falunap, 

3. Fórum, 4. Hédervári hivatal, 5. Do-

kumentumtár

Böngészők: 1. Chrome, 2. Firefox, 

3. Internet explorer, 4. Android browser

Készülékek: 1. Asztali számítógép, 

2. Mobiltelefon, 3. Tablet 

Hálózat: 1. Magyar telecom, 2. Falu TV.

Ország: 1. Magyarország, 2. Szlovákia, 3. 

Ausztria, 4. Németország, 5. Románia

Bizonyára vannak, akiknek nem tetszik 

az egész, vagy az előző honlap jobban 

tetszett. Szerencsére pozitív visszajelzé-

seket is kapok, amik nagyban segítik és 

értelmet adnak a szerkesztői munkának. 

Igyekszem továbbra is a legjobb tudá-

sommal és lelkiismeretesen folytatni, 

amit elvállaltam és ebben legnagyobb 

segítségem a feleségem.

Erdős Bertold
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Jó volt együtt! A Véradók Napja külön-

leges ünnep. Az emberség, az emberi szo-

lidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A 

véradás nagyszerűsége az önzetlenségben 

és a segíteni akarásban rejlik. Abban, hogy 

erre a vérre bármikor bárkinek szüksége 

lehet és ez egyben bármikor és bárkinek 

az életét jelentheti!

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz 

részt a térítésmentes véradás szervezé-

sében. A biztonságos hazai vérellátáshoz 

évente 500.000 egység vérre van szükség. 

Ehhez évente közel fél millió önkéntes 

embertársunk véradományát, önzetlen 

segítségét várják beteg embertársaink.

A helyi vöröskereszt szervezésében a 

tavalyi év végén került sor a helyi véradók 

elmúlt években nyújtott önzetlen segítsé-

gének elismerésére és megünneplésére, a 

többszörös véradók köszöntésére a Kont 

Vendéglőben.

10-szeres véradók: 

Tamócza László, Tolnai Edina, Szabó 

Gyuláné, Söveges József, Rosta Zoltán, 

Oberna Béla, Novitz Róbert, Nérai László, 

Nagy Gábor, Molnár György, Karácsony 

Kata, Hegyi Zoltánné, Hegedűs Attila, 

Fléner Krisztián, Farkas Ottóné, Dienes 

Erzsébet, Bölönyi János, Bekő Anett, Bugár 

Györgyné, Alcser Norbert.

20-szoros véradók: 

Takács Attila, Pirger József, Mézes Attila, 

Krankovits János, Kissné Horváth And-

rea, Ikó Jánosné, Hegedűs Roland, Hartai 

Zoltán, Erdős Bertold, Bakó Noémi, Bakó 

Arnold.

30-szoros Véradók: 

Tóth Imre, Takács Sándor, Takács An-

tal, Németh Sándor, Kovács Zoltán, Fodor 

Ernő, Bakó Magda.

40-szeres Véradók: 

Tolnai Béla, Szabó Sándor, Novitz Ró-

bert, Kiss Mihály, Fazekas Balázs, Bugár 

György, Antóni István

Adj vért!

A szervezők: Tolnai Béláné (Magdi), Dániel Gézáné (Zsuzsi), Szabó Sándorné (Babi), 

Hegyi Zoltánné (Edit), Dr. Zsilavi Fábián, Szakáll Istvánné (Irén), Molnár Lajosné (Márti) 

A segítőkész hédervári véradók

Beke Péter, Horváthné Piller Edit Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Területi 

Szervezetének leköszönő vezetője, Biacsics Elvira Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvári 

Területi Szervezetének új vezetője, Györkös István

50-szeres Véradók: 

Beke Péter, Györkös István

Köszönjük mindenkinek az önzet-

len segítséget és jó egészséget kívánunk 

mindannyiuknak!

Mintha az ég is mosolyogna,

ahol ember-emberen segít,

ahol a szeretet hálója

szinte mindenkit bekerít.

A vérüket szívesen adják,

segítenek az embereken,

várja tőlük az egész világ

felépülnek majd a betegek.

Nagy köszönettel: a szervezők

Segítőink és támogatóink: Hédervári 

Polgármesteri Hivatal, Kont Vendég-

lő, Ica Virágüzlet, Dániel Zsuzsanna 

vállalkozó



132015. július Hédervári Hírforrás

Májusi életképek – Hédervári Majális és Falunap
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Hatodik éve már, hogy 

Hédervárt képviselem a 

Nemzeti Vágtán. Hat éve 

kért fel a Hédervári Önkor-

mányzat, hogy versenyezzek 

a település színeiben - azóta 

is hű maradtam a faluhoz, így 

idén is hédervári lovasként 

versenyzek majd szeptember-

ben. Számomra gyermekkori 

szerelem a lovaglás. A díjug-

ratással is megpróbálkoztam, 

majd a lovas kaszkadőrséggel 

is, melyet egy súlyos rodeós 

baleset miatt kellett felad-

nom. Ma western szakágban 

sikeresen versenyzek saját 

lovaival és oktatással, illetve 

lovak be- és átlovaglásával is 

foglalkozok.  

Nyolc évet lovagoltam To-

páz nevű lovammal, aki min-

dig is a szívem csücske marad. 

Egy betegség miatt azonban 

neki véget ért a versenyzés, 

de vele egyébként három-

szor sikerült megnyernem a 

Kisalföld Vágtát és a Nem-

zeti Vágtán a legjobb ered-

ményemet is vele értem el: a 

második legjobb időt futottuk 

72 ellenfél között. Ciberével 

három hónapja kezdtük el az 

edzéseket. Érzem, hogy benne 

van a versenyszellem, gyors, 

szép és okos ló. Remélem, 

hogy majd képes olyan ered-

ményeket, ha nem jobbakat 

elérni, mint Topáz.

Hédervár a Nemzeti Vágtán

maximum 75%-ban lehet csak 

telivér, legyen rendben a vér-

vétele, és persze gyors legyen. 

Mivel az én lovam angol teli-

vér, ő sajnos nem mehetett, 

ezért párom, Miksó János 

Hana nevezetű shagya arab 

lova mellett döntöttünk, aki 

western gyorsasági számok-

ban versenyez és edzésben 

volt. Hanával az előfutamban 

2. helyezést értünk el. Hana 

sajnos Budapesten kevésnek 

bizonyulna egy Nemzeti Vág-

ta győzelemre, Ciberét pedig 

még kétséges, hogy a sérülés 

után maximálisan fel tudnám 

készíteni ilyen rövid idő alatt. 

Így még keressük a megfelelő 

lovat, aki van olyan jó, vagy 

még jobb, mint Cibere vagy 

Topáz és képes a nagy győ-

zelemre, mert szeretnénk, ha 

Hédervár hozná el a fődíjat és 

a vándorkardot.

A Nemzeti Vágta döntőjét 

2015. szeptember 18-20-án 

rendezik meg Budapesten a 

Hősök terén. 72 ló versenyez, 

ide 18 előfutamból az első két 

helyezett ló kerül a budapes-

ti versenyre. Aki nem akarja 

megfuttatni lovát előfutamon, 

az 2 millió Ft-ért benevezhe-

ti a döntőbe. Mi már biztos 

ott leszünk és reméljük, hogy 

sok szurkoló érkezik majd 

Hédervárról! Köszönet a tá-

mogatóknak: a Hédervári 

Lovasklubnak és a Greiner 

Bio-One Hungary Kft -nek.

Baumann Adrienn

Most június első hétvégéjén 

a Kisalföld Vágtán (a gyirmóti 

Rodeo Ranchen)  is Hédervár 

színeiben léptem pályára. Az 

indulásomat a Greiner Bio-

One Hungary Kft . hédervári 

vezetője és a Hédervári 

Lovasklub támogatta, a lova-

mat a Pneumatika Hungária 

Kft . vásárolta meg. Azonban 

sajnos a Vágta előtt 3 nappal 

Cibere a karában lesérült, ezért 

gyorsan kellett döntenünk, 

hogy visszalépünk, vagy elin-

dulok egy másik lóval, mert a 

vágta szabályzata szerint 72 

órával a verseny előtt lehet 

még cserélni. Természetesen 

ez nem könnyű, mivel több 

kritériumnak is meg kell fe-

lelni: legalább 5 éves legyen, 
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Timaff y: elismerések a tanév végén
A 2014/15. tanév végén a 

hédervári Timaff y 27 tanulója 

büszkélkedhetett kitűnő vagy 

jeles bizonyítvánnyal. Kitar-

tó munkájuk elismeréseként 

könyvjutalomban, elismerő 

oklevélben részesültek.  

 Könyvjutalom:

1. osztály:  

Bugár Tamara

Hegyi Annamária

Illés Lilla

Kiss Fruzsina

Nádasi Károly Antal
 

2. osztály:  

Csiba Viktor Gábor

Erdős Cecília

Takáts Dániel

Berecz Dorottya
 

3. osztály: 

Horváth Ádám

Kaposi Dorina

Nádasi István Kristóf
 

4. osztály: 

Bódis Bianka

Bugár Laura

Horváth Kincső Sára

Mihályi Kamilla

Szédelyi Martina

5. osztály: 

Cseri Bálint

Hegyi Anasztázia

Hegyi Patrik

Hincsics Attila

Hornyák Levente Tamás

 Soós Barnabás

 

6. osztály: 

Angyal Réka

Karsai Martin

Kovács Bálint

 

Oklevél:

Böősi Benedek

Mihályi Hanna Ibolya

Nagy Eszter

Varga Dávid

Böősi Balázs

Szolnoki Dorina

Danyi Bence

Tóth Liza

Közösségi munkájáért

oklevelet kapott: 

Sebestyén Anikó Csenge

Szabó Dorina Kíra

Kiemelkedő sportteljesít-

ményéért oklevelet vehetett 

át:

Bölönyi Bence

 

Nevelőtestületi dicséretet 

kapott kitűnő tanulmányi 

eredményéért, példamutató 

magatartásáért, szorgalmáért, 

tanulmányi versenyeken való 

eredményes szerepléséért: 

Angyal Réka

Hornyák Levente Tamás

 „Akikre büszkék vagyunk" 

címet az iskola nevelőtestüle-

tének döntése értelmében az 

itt töltött 6 év során végzett 

közösségi munkájáért, tanul-

mányi eredményéért, a tanul-

mányi versenyeken való aktív 

részvételéért és eredményes 

szerepléséért munkája elisme-

réseként Angyal Réka, Karsai 

Martin, kiemelkedő sporttel-

jesítményéért Bölönyi Bence 

érdemelte ki. 

 Gratulálunk a gyerekeknek 

és további szép sikereket kí-

vánunk!

ÚJ! – Hédervári Családi Sport- és Egészségnap
Valamit kitaláltunk, valamiben mes-

terkedünk, valamire rámozdultunk…

Első alkalommal kerül megrende-

zésre 2015. augusztus 29-én (szombat) 

a Hédervári Családi Sport- és Egész-

ségnap. Ez a nap a legdrágább kincs-

ről az egészségről szól. Gyermek – és 

családi vetélkedőkkel, sportbemuta-

tókkal, és mini edzéssekkel várjuk a 

mozogni vágyó közönséget. 

Megismerkedhetünk egészséges éte-

lekkel, italokkal és megannyi fi nom-

sággal.  Az Egészségfejlesztési Iroda 

kitelepülésével lehetőség lesz különféle 

egészségügyi mérések, vizsgálatok el-

végeztetésére is. 

Erre érdemes lesz rámozdulni… :-)

Várjuk önkéntesek segítségét, illetve 

szívesen veszünk bármiféle támoga-

tást! Jelentkezni lehet: 

hedervarsportnap@gmail.com 

Üdvözlettel: 

a szervezők – Noémi, Eszter, Bea 



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  9.00–10.30     

 receptírás: 08.00–9.00

 sürgős esetekben orvosi ellátás 11.30–12.00  

péntek:   orvosi rendelés 09.00–12.00

Egészségház, Fő utca 32. – Rendelési, nyitva tartási rend
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

FOGORVOS

Dr. Horváth Éva • Tel.: 06-70/653-8548

Rendelési idő: szerda: 13.00-18.00

Dr. Néma Ágnes • 06-70/653-8548

Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Pénteken sürgős esetben helyettesítés:

Kimle, Híd u. 2., Tel.: 96/228-010  

Szent Erzsébet Gyógyszertár – Fő u. 26.

Tel.: 96/814-651

e-mail: gyogyszertar@hedervar.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 08.00-16.00 óráig

HÉDERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testület – Polgármesteri Hivatal

postacím:   9178 Hédervár, Fő u. 42.

telefon / fax:  06 96/215-388

mobil:  06 20/491-4507

  06 30/584-0531

e-mail:   onkormanyzat @hedervar.hu

Az ügyfélfogadás rendje:

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

Veilandics Eszter jegyző:

Kedd:     8.00–10.00 óráig 

Csütörtök: 13.00–16.00 óráig      

Általános ügyfélfogadás rendje a Hivatalban 

(ebédidő: 12.00–12.30 óráig)

 Hétfő:  7.30–12.00 óráig, 12.30–16.00 óráig

 Kedd:    7.30–12.00 óráig, 12.30–16.00 óráig

 Szerda: 7.30–12.00 óráig, 12.30–16.00 óráig

 Csütörtök: 7.30–12.00 óráig, 12.30–16.00 óráig

 Péntek:  7.30–13.30 óráig

SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Gyermekjóléti Szolgálat       

Unger Edit 06-20/4970445

Ügyfélfogadás: szerda  8-12 óráig

Hédervári intézmények - címek, elérhetőségek, nyitvatartás

Családsegítő Szolgálat    

Duskievicz Szandra

06-20/4970325

Ügyfélfogadás: szerda  10-12óráig

Hédervár Községi Könyvtár

könyvtárvezető: Szalai Zita

Tel.: 06 20/253-4291

Nyitva tartás: 

kedd–csütörtök 15.00-18.00 óráig

szombat: 14.00-15.00 óráig

nyári szünet: július 1.-jétől augusztus végéig 

felújítás miatt ZÁRVA

Szigetköz Körzeti Általános Iskola és AMI 

– Timaff y László Tagiskola Hédervár

intézményvezető: Fövényesiné Ságh Katalin

9178 Hédervár, Arany J. u. 1.

06-96/215-294, mobil: 06-20/4971508

e-mail cím: hedervar.timaff y@gmail.com

nyári szünet: 2015. 06.15. - 2015. 08.31.

Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda 

intézményvezető: Tóthné Göndöcs Annamária

9178 Hédervár, Árpád u. 9.

06 96/215-367, mobil: 06 20/4971421

e-mail cím: óvoda@hedervar.hu

nyári szünet: 2015.08.03. – 08.28.


