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napközis nevelőként, taní-

tottam alsó tagozatos, felső 

tagozatos és középiskolai 

korosztályt, Mecséren össze-vont 

tanulócsoportokat is. Sokoldalú 

tapasztalataim nagymértékben 

segítettek szakértői munkámban 

az ország különböző egyházi 

iskoláinak szakmai ellenőrzése 

és értékelése során.

Nagy szeretettel, elhiva-

tottsággal szolgáltam isko-

láimat, tanítottam-neveltem 

diákjaimat, a piarista iskolában 

immár 24 éve. Számomra a 

jó, éltető, családias közösség, 

a víg kedély, az őszinte, baráti 

kapcsolatok és a közös célokért 

való munkálkodás jelentik 

a jó munkahelyet, magam is 

ennek érdekében dolgoztam, 

dolgozom.

Pályám a piarista iskolában 

teljesedett ki, munkámat 

megbecsülték. 2007-ben a 

Szent Gellért-díj arany foko-

zatával jutalmaztak. Az okta-

tás területén eltöltött 40 év 

elismeréseként 2014 júniusában 

a Piarista Rend Magyar Tar-

tománya tartományfőnöke, 

Labancz Zsolt atya Kalazancius-

éremmel tüntetett ki, a várostól 

polgármesteri elismerő 

oklevelet kaptam, kollégáim, az 

iskola testülete pedig Pro Scholis   

(a Piarista Iskoláért) díjjal 

köszönték meg munkámat.

Az idei év tavaszán új feladattal 

keresett meg igazgatóm, Vereb 

Zsolt atya. Miután minden 

akadály elhárult a hédervári 

intézmény csatlakozása elöl, 

viszont a jelenlegi tagintézmény-

vezető Fövényesiné Sághi 

Katalin sajnálatunkra többszöri 

megkeresésre sem vállalta tovább 

szeptembertől eddigi feladatát, 

engem kértek fel a vezetői 

munkára. Tartományfőnökünk 

Labancz Zsolt, igazgatóm Vereb 

Zsolt és az iskola két igazgató 

helyettese teljes egyetértésben 

bíztattak a feladat elvállalására. 

Számomra ez a bizalom nagy 

megtiszteltetés. A döntés nem volt 

könnyű, de nagyon megnyerő és 

tiszteletre méltó volt számomra 

az a közös akarat, rengeteg 

áldozat és összefogás, amelyet 

Hédervár Önkormányzata, 

pedagógusai és szülői közössége 

tett iskolájukért, gyerekeikért és 

településük jövőjéért. Munkámat 

szolgálatnak tekintem, és ebben 

családom is mellettem áll. 

Tudásom legjavát adva minden 

tőlem telhetőt megteszek 

a zökkenőmentes átmenet 

érdekében. 

Szeretettel köszöntöm a héder-

vári olvasókat.

Pedagógus szülőktől szárma-

zom. Az iskola, a gyerekek és a 

tanítás szeretete a legszentebb 

családi örökség számomra, 

szinte az anyatejjel szívtam 

magamba. Édesanyám és 

édesapám elismert pedagógusok 

voltak Mosonmagyaróváron, 

példaképek számomra min-

den tekintetben. Életükkel, 

emberségükkel, családjukért, 

városukért, diákjaikért és 

kollégáikért végzett munkájuk-

kal kijelölték számomra azt az 

utat, amelyen immár 42 éve 

járok én is pedagógusként.

Pályámat Dunakilitin 

kezdtem, tanítottam a 2-es 

iskolában (ma Bolyai), majd 

a 11-esben (ma Móra) és 10 

évig Mecséren. 1992 óta a 

mosonmagyaróvári piarista 

iskola tanára, (matematika-

pedagógia-német szakos), 

később igazgatóhelyettese 

is voltam, vagyok. Minden 

munkahelyemhez máig tartó 

barátságok és szívet melengető 

emlékek fűznek.

Munkám során a tanítás 

minden területén gyakorlatot 

szerezhettem. Dolgoztam 

Az új, az ismeretlen min-

denkit nyugtalanít egy ki-

csit, így voltunk ezzel mi 

is Mosonmagyaróváron az 

iskola újraindításakor. Bátran 

mondhatom, ha az alapelvek 

és a célok közösek, együtt 

mindent meg tudunk oldani, 

az óvári iskola mindenben 

támogatni fogja a hédervári 

tagintézményt.

A közös Pedagógiai Program 

elkészült. Minden olyan 

hagyományt (programot, ren-

dezvényt),  mely kedvelt és jól 

bevált helyi sajátosság, továbbra 

is ápolunk. Az intézmény 

törzsdolgozói változatlanul 

alappillérei maradnak az ok-

tató-nevelő munkának.

Nagy szeretettel fogadtuk az 

óvoda csatlakozási szándékát 

is, számunkra külön öröm és 

egyben kihívás is ez a feladat. 

Ezzel intézményünk a 3–18 

éves korosztály számára lesz 

nyitott a Kalazanci Szent 

József szellemében folytatott 

nevelésre.

Első hivatalos, közös prog-

ramunk a 2016/2017-es tanév 

tanévnyitó ünnepsége lesz, 

melyre 2016. szeptember 1-jén, 

csütörtökön 16.30 órakor kerül 

sor. Erre minden érdeklődőt nagy 

szeretettel hívunk és várunk.

Addig azonban még sok közös 

feladat vár ránk az átadás-átvétel 

kapcsán. Ezúton szeretném 

meg-köszönni polgármester 

asszony Szabóné Németh Ágnes 

és Fövényesiné Sághi Katalin 

tagintézmény-vezető támo-

gatását, bíztatását, segítségét az 

eddigi munkában és a kollégák 

őszinte nyitottságát, aktivitását. 

Várakozással és izgalommal 

készülök az új feladatra.

Kiszelka Mariann

Kiszelka Mariann
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Az a megtiszteltetés ért minket, a Pi-

arista Diákszínpadot, hogy 2016. má-

jus 28-án Héderváron mutathattuk be 

negyedszerre, Tamási Áron: Vitéz lélek 

című művét. Ahogy ez lenni szokott, 

katartikus élmény volt. Fantasztikusan 

éreztük magunkat, hálásán köszönjük, 

hogy a nézőtér megtelt és, hogy megte-

kintették előadásunkat. Köszönjük szé-

pen a felkészítést Erdősné Benke Éva és 

Pozsgai Eszter tanárnőnek, akik nélkül 

ez a darab nem születhetett volna meg. 

Hédervár önkormányzatának pedig kö-

szönjük a meghívást és reméljük, hogy 

a Piarista Diákszínpad színezheti még a 

jövőben Hédervár hangulatát. Hálásan 

köszönjük Seresné Domina Teréznek 

(Teca néni) a szervezést, az előadás utáni 

eszem-iszomot, és természetesen az aján-

Piarista Diákszínpad: előadás Héderváron

dék tortát. Örülünk, hogy a közönség 

is értette a darab vicceit és poénjait, így 

öröm volt a "színpadon" állni és játszani. 

Fantasztikus élmény volt ez a hédervári 

előadás részünkről is.  Reméljük ez az 

előadás is erősítette a Hédervár-Piarista 

kapcsolatot.

Szabó Bendegúz, Piarista Diákszínpad

2016. május 19-én 

Budapesten, a Piarista Rend 

központjában aláírtuk az iskola 

és óvda fenntartását biztosító 

szerződéseket.

Dr. Papp László szakértő, 

Szabóné Németh Ágnes 

polgármester, 

Labancz Zsolt SP tartományfőnök 

(Piarista Rend), 

Veilandics Eszter jegyző, 

Péterfi  Jánosné pénzügyi vezető 

(KÖH Hédervár) 

(fotó: Nádasi László)

A Hédervári Iskola ünnepélyes évnyitója 2016. szeptember 1-én, 

csütörtök délután 16.30-kor lesz az iskola udvarán!

Szeretettel várunk mindenkit! 

 Szabóné Németh Ágnes, Hédervár község polgármestere

PIARISTA
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Kedves Héderváriak!

Utolsó beszámolómat március 15-el zár-

tam. Azóta egy operatív munkacsoporttal el-

készítettük az iskola és az óvoda átadásához 

szükséges összes dokumentumot. A több hó-

napos közös munka eredményeként május 

19-én Budapesten aláírtuk Labancz Zsolt 

piarista tartományfőnök atyával a szükséges 

szerződéseket. Miután a KLIK is megadta a 

hozzájárulását az iskola átadásához, immár 

minden akadály elhárult, szeptembertől in-

dulhat Héderváron a piarista fenntartású 

iskola és óvoda!

Itt szeretném megköszönni a szülőknek, a 

pedagógusoknak és az óvodai dolgozóknak, 

hogy végig kitartottak, és hittek abban, hogy 

ez az intézmény létrejöhet! Gondolom min-

den érintettben van egy kis izgalom, hogy 

milyen is lesz ez az új iskola és óvoda, ezért 

megkértük a piaristákat, hogy egy külön 

cikkben tájékoztassák Önöket a részletekről. 

(Kiszelka Mariann új intézményvezetőnk 

cikkét/bemutatkozását az első oldalon ol-

vastattuk/olvashatjuk.)

Áprilisban rózsákat rendelt az Önkor-

mányzat, melyeket az előző évhez hason-

lóan először azok a civil szervezetek kaptak 

meg, amelyek „örökbe fogadtak” egy-egy 

parkot, közterületet. Így a nyugdíjasok a 

Rozália-parkban, a polgárőrök a Parázsszög 

téren, a tűzoltók a kápolna parkjában, míg 

az iskolások és az óvodások a Krumplibogár 

melletti parkban ültettek rózsákat. Mivel 

sok rózsatő megmaradt, a lakosoknak is 

lehetőségük volt arra, hogy aki vállalta, hogy 

közterületen elülteti (a háza előtt, boltja 

előtt), és vállalja, hogy utána gondozza, az 

ingyen kaphatott rózsatöveket. Mostanra a 

rózsatövek (többsége) kileveleztek, és néme-

lyiken már bimbó is van, úgyhogy idén is 

szépült a falunk! Köszönöm mindenkinek, 

aki részt vett a virágosításban!

Szintén áprilisban volt szemétszedés 

Héderváron, melyet idén a Tűzoltó Egye-

sület vállalt magára. Rengeteg szemetet ösz-

szeszedtek, köszönjük nekik a szervezést! 

Közben a település rendezési tervének szak-

hatósági véleményeztetése is elindult, több 

egyeztetés után, mára formálisan végleges 

állapotba került. Reményeink szerint június-

július folyamán végére ér a folyamat.

Május elsején a szokásokhoz híven a civil 

szervezetek szervezésében került megrende-

zésre a majális a focipálya mellett, szeretném 

megköszönni a szervezésben és a főzésben 

résztvevőknek a munkáját! A nyugdíjasok-

nak, a polgárőröknek, az egyházközségnek, 

a tűzoltóknak, a szülői munkaközösségnek, 

a Göndöcs Laci bácsi/Kovács Gyula páros-

nak, valamint a Nádasi-Erdős-Szilágyi tri-

ónak, valamint végül, de nem utolsó sorban 

a májusfa állítóknak is, akiknek a személye 

a hagyomány szerint titokban kell, hogy 

maradjon!

Májusban egy, a Földművelésügyi Mi-

nisztériumtól elnyert pályázat keretében 

ellátogattunk testvértelepülésünkre, az er-

délyi Héderfájára. Erről bővebben Szilágyi 

Dániel cikkében olvashatnak, itt csak annyit 

szeretnék megemlíteni, hogy a látogatás 

kapcsán útba ejtettük a Csíksomlyói bú-

csút, ahová magunkkal vittük Hédervár új 

zarándokzászlaját is. A zarándoklaton részt 

vett az egyházközség részéről egy fő, az is-

kolából egy fő, az óvodából két fő, három 

középiskolás fi atal, a szervezőnk Szilágyi 

Dániel és jómagam. Nagyon felemelő érzés 

volt a zászlóval végig vonulni a menetben. 

A zászló alapján megtaláltak minket olyan 

héderváriak is a többszázezres tömegben, 

akik magánúton érkeztek a búcsúba. Re-

mélem, ez a lelkes kis csapat tovább adja 

az élményeit másoknak is és jövőre akár 

nagyobb busszal, több résztvevővel is ne-

kivághatunk a búcsúnak. Májusban ünne-

pelte Nyugdíjasklubunk a fennállásának 

20. évfordulóját. Erről az eseményről is 

külön cikkben olvashatnak. Május 27-én 

az Önkormányzat nagytermében a Piarista 

Diákszínpad előadásában megnézhettük 

Tamási Áron „Vitéz lélek” című darabját. 

Köszönjük a színvonalas előadást a diá-

koknak és tanáraiknak! Utána szombaton 

gyereknap volt a faluban. Rengetegen eljöt-

tek, és láthatóan jól érezték magukat. Itt is 

szeretném megköszönni fő szervezőinknek 

a munkáját: Szalai Zitának és családjának, 

Szilágyi Anitának és családjának, Sipos Ju-

ditnak és családjának, Mihályi Hannáéknak, 

valamint a nyugdíjas lángossütőinknek és a 

szülői munkaközösségeknek.

Június 4-én volt idén Falunap Héderváron. 

Ez a jeles esemény régen a Hősök napjához 

kapcsolódott, idén azonban az előző év esős 

tapasztalatai miatt későbbre tolódott, így a 

Nemzeti Összetartozás napján került meg-

rendezésre, a főszervezőknek szeretném 

megköszönni munkájukat. Köszönet Nérai 

László képviselő úrnak a szervezésért, Dá-

niel Péter képviselő úrnak az aktív fi zikai 

segítségért, a hastáncos lányoknak, az is-

kolásoknak és Palenik Józsefnek, valamint 

az ásványrárói Páva Körnek az ingyenes 

fellépésért, Hoóz Endrének a rendezvény-

sátorért, az ásványrárói íjászoknak, Szalai 

Péternek és Szilágyi Rékának a háttérprog-

ramokért!

Az idei pályázatokról csak annyit sze-

retnék mondani, hogy 3 millió Ft-ot nyer-

tünk egy hungarikumokat és helyi értékeket 

népszerűsítő pályázaton, a testvértelepülési 

találkozót is ebből a projektből fogjuk meg-

valósítani. A Belügyminisztérium pályáza-

tain idén is megpróbálkozunk Ravatalozó 

építésre pályázni, illetve önkormányzati út-

jainkat szeretnénk felújítani. TOP-pályázat 

keretében az óvoda felújítására, illetve az 

önkormányzat épületének korszerűsítésé-

re pályáznánk, hogy csökkenjenek a rezsi 

költségeink. A Leader-pályázatok ősszel je-

lennek meg, egyenlőre a stratégiát fogadta 

el a közösség.

A nyáron várható eseményekről rendez-

vénynaptárunkban olvashatnak, itt csak 

néhányat emelnék ki. Érdemes eljönni az 

Art Flexum nemzetközi művésztelep nyílt 

napjára július első napjaiban, ahol beszélget-

ni lehet majd a művészekkel munka közben, 

illetve a záró kiállításukra az utolsó napon. 

Augusztus 13-14-én szintén érdemes lesz 

kinézni a kápolna parkjába, ahol idén is kö-

zépkori vásári hangulat várható árusokkal, 

zenével, gólyalábasokkal! A másnapi búcsúi 

szentmise szintén jó alkalom lesz, hogy ta-

lálkozzanak egymással és a hédervárról el-

származottakkal. A nyarat idén is egy családi 

sport- és egészségnappal fogjuk zárni, ami 

rengeteg meglepetést tartogat. Szép nyarat 

kívánok mindenkinek:

Szabóné Németh Ágnes

Hédervár község polgármestere
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HIVATALI HÍREK

www.

hedervar.hu
mindig aktuális: 

friss hírek, naprakész 

közérdekû információk

A Hédervári Önkormányzat az idei évben is szeretettel 

várja azokat a diákokat, akik az érettségihez szükséges 50 

óra közösségi szolgálatot nálunk szeretnék teljesíteni. 

Jelentkezni e-mailben a rendezveny@hedervar.hu címen 

vagy a 06-20/497-1450 telefonszámon lehet Csík Anna 

kulturális referensnél.

Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy Hédervár Község Önkormányzatát érintő 

fontosabb eseményekről tájékoztassam Önt. 

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 

őszén kezdeményezte, hogy a Hédervári Napsugár Napközi Ott-

honos Óvoda és a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Timaff y László tagiskolája a Piarista 

Rend fenntartása alatt működjön a tovább. Az átszervezéshez 

szükséges döntéseket áprilisi képviselő-testületi ülésén meghozta 

a képviselő-testület, így 2016. szeptember 1-jétől mind az iskola, 

mind az óvoda egyházi fenntartás alatt fog működni. 

Döntött a képviselő-testület Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program 1.4.1. pályázati kiírásának megfelelő pályázat 

benyújtásáról, melyben Önkormányzatunk az óvoda felújí-

tására pályázik.  Ugyan csak a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretén belül került benyújtásra pályázat a 

3.2.1. pályázati kiírásra az önkormányzat épületének energetikai 

korszerűsítése.  

FELHÍVÁS
önkéntes munkavégzési lehetőség biztosítása 

diákoknak!

A képviselő-testületet elfogadta a település településfejlesztési 

koncepcióját is, melyet követően került sor a településrendezési 

terv elfogadására. A településrendezési terv a szakhatóságok 

részére véleményezésre megküldésre került. A lakosság a tele-

pülésrendezési terv tartalmáról a www.ter-halo.hu internetes 

portálon informálódhat. 

A polgármesteri hivatal életében is változások történtek. Kedves 

kolléganőnk Hegyi Zoltánné nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveihez 

további jó egészséget kívánok polgármester asszony és a hivatal 

dolgozóinak nevében is. A megüresedett álláshelyre kiírt pályáza-

tot Szalai Zita hédervári lakos nyerte el. Az álláshely elnyeréséhez 

ezúton is gratulálok, munkájához sok sikert kívánok. 

Változott a hivatal ügyfélfogadási ideje is. A hivatal az ügyfeleket 

hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig fogadja, pénteki napokon 

9 órától 13 óra 30 percig. 

Kellemes és tartalmas nyarat kívánva a kedves olvasónak:

Takács Ádám Attila 

aljegyző

Jegyzői tájékoztató

40 év köztisztviselői munka után, 2016 június 23-án ünnepélyes 

keretek között elbúcsúztattuk Hegyi Zoltánné Editkét! Editke, a 

Hivatal és Hédervár lakosainak nevében köszönjük a munkádat, 

jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk Neked!

a Képviselő-testület tagjai és az Önkormányzat dolgozói nevében: 

Szabóné Németh Ágnes polgármester

Editke búcsúztatása
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HIVATALI HÍREK

Idén ismét hármas testvér-

települési találkozónak ad ott-

hont Hédervár. Az Éberhardról 

(Csallóközből) és Héderfájáról 

(Erdélyből) érkező vendégek 

2016. augusztus 10., szerda es-

tétől augusztus 14-ig, vasárnap 

délig lesznek Héderváron. 

A tervezett program sze-

rint a vendégek szerdán este 

érkeznek. Ekkor a vendégek 

fogadása (szálláshely elfog-

lalása, váratlanul hirtelen 

sok közös koccintás) után 

lesz még egy közös vacsora. 

Csütörtökön buszokkal Bu-

dapestre utazunk, terveink 

szerint közösen megnézzük a 

Parlamentet és a Budai Várat, 

majd este ismét közös vacsora 

Héderváron. Pénteken nap-

közben Éberhardon leszünk, 

onnan délután jövünk vissza. 

Hármas testvértelepülési találkozó 

2016

Szombaton délelőtt szabad 

program lesz, délután a búcsúi 

rendezvényeket tartjuk (gó-

lyalábas műsor, utcaszínház, 

stb.). Este közös, szalonnasü-

tős buli lesz. Vasárnap délelőtt 

búcsúi szentmise majd közös 

búcsúebéd lesz. Ebéd után a 

vendégek utaznak haza. Az 

utazások és rendezvények in-

gyenesek. 

Kérjük azokat a családokat, 

akik szívesen fogadnának 

csallóközi vagy erdélyi ven-

dégeket, hogy jelentkezzenek 

július elejéig személyesen a 

Polgármesteri Hivatalban 

Szalai Zitánál, vagy e-mail-

ben a szalai.zita@hedervar.hu 

címen, ill. a 96/215-388 vagy 

20/4971450 és 06 30/5840531 

telefonszámokon!

Szilágyi Dániel

HÉDERVÁRI RENDEZVÉNYEK
IDÔPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZÔ

június 25. –
július 3.

Art Flexum Nemzetközi Művésztelep és 
Kiállítás

Polgármesteri 
Hivatal, nagyterem 
Boldogasszony-kápolna

Art Flexum Társaság

július 2. „Sarlós Boldogasszony” áhítat Boldogasszony-kápolna Rózsafüzér Társulat

július 16. „Kármelhegyi Boldogasszony” áhítat Boldogasszony-kápolna Rózsafüzér Társulat

augusztus 5. „Havas Boldogasszony” áhítat Boldogasszony Kápolna Rózsafüzér Társulat
augusztus 10-14 Hédervár–Héderfája–Éberhard 

testvértelepülési találkozó
Hédervár Hédervár község 

Önkormányzata

augusztus 12-14.

II. Szigetközi Nagyboldogasszony 
Napok kulturális rendezvénysorozat 
(hangversenyek, kiállítások, kézműves 
vásár)

Boldogasszony-kápolna 
és parkja
Polgármesteri Hivatal, 
nagyterem

R. k. Egyházközség;
Hédervár község 
Önkormányzata

augusztus 14, 
vasárnap 11.00 óra

Nagyboldogasszony-napi r.k. búcsú, 
ünnepi szentmise

Boldogasszony-kápolna 
parkja

R. k. Egyházközség;

augusztus 27. GREINER Családi Sport- és Egészségnap Iskolaudvar Greiner Bio- One Hungary Kft;
Hédervár község Önkormányzata

szeptember 15. „Fájdalmas Szűzanya” áhítat Boldogasszony-kápolna Rózsafüzér Társulat

szeptember 29. Szent Mihály Napja, 
Őszi Táncház

Önkormányzat Hédervár község 
Önkormányzata
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„Az medgyesi vásáron némely szebeni 

szász kereskedők kirablását és meggyilko-

lását Medgyes mellett nem más, mint az 

országos haramia, „publicus predo”, székely 

Makfalvi Dózsa György követte el!” – Erről 

értesít minket Héderfáji Barlabássy Lé-

nárd, erdélyi alvajdája, 1507. július 17-én 

Héderfáján kelt tudósításában. Nos, erről 

a tudósításról világosít föl minket egyik 

távoli leszármazottja, Barabássy Sándor. 

Ő az, aki megvásárolta az alvajda által 

ötszáz esztendeje építtetett, halálra ítélt 

héderfáji kastélyt – megmentve a végső 

enyészettől. Ma e kastély már nem egy 

összeomlás előtt álló veszélyes épület! 

Néhány helyisége látogatható, s felújított 

pincéjét ismét több hordó királyleány-

ka lakja. Barabássy úrnak köszönhető, 

hogy az egykori alvajda kastélya ma a falu 

egyik kiemelkedő értéke. Lénárd urunk 

tudósítása pedig azért értékes, mert sok 

ellentmondó forrás után az ő tudósítása 

alapján tudták végül a történészek Dó-

zsa György származását egyértelműen 

beazonosítani.  

Héderfáján is működik Települési 

Értéktár Bizottság. Tavaly ősszel pedig 

önkormányzatunk nyert a Hungarikum 

pályázaton. A nyertes projektnek köszön-

hetően a testvérközségeinkkel közösen 

fejleszthetjük értéktárainkat. „Az érték-

tárak identitásformáló eszközök; olyan 

kimagasló értékek gyűjteményei, amelyek 

csiszolják, fi nomítják a lokális identitást 

és a nemzet önismeretét.”

A támogatásnak köszönhetően idén 

májusban egy hédervári delegációval „el-

zarándokoltunk” Héderfája értékeihez. A 

projektnek az identitás erősítésén túl az 

is távlati célja, hogy segítse a turizmus 

fejlődését, és segítsen újabb forrásokhoz 

jutni, amelyekből tovább újíthatjuk, óv-

hatjuk értékeinket. Többek között erről 

beszélgettünk Héderfáján is, mikor meg-

látogattuk a felújított kriptát vagy éppen 

a kastélyt. Vendéglátóink persze kitettek 

magukért. Be kell vallani, a héderfáji ven-

dégszeretetet, vendéglátást egyszerűen 

nem lehet felülmúlni! Ez úton is köszönet 

Nekik!

Elindultunk hát Hédervárról május 

13-án kora hajnalban a falubusszal, késő 

délutánra érkezve meg Héderfájára. Ket-

Zarándoklat Tündérkertben
tős céllal indultunk. Egyfelől a héderfáji 

értéktáras, valamint a nyári hármas 

testvértelepülési találkozó megbeszé-

lése végett, másfelől, hogy Hédervárt 

képviselhessük a Csíksomlyói Búcsún. 

A csapat tagjai: Szabóné Németh Ágnes 

polgármesterasszony mellett Horváth 

Csenge és Szabó Bendegúz hédervári pia-

rista diákok, hogy fi atalok is legyenek 

velünk, Seresné Teca tanár néni, az iskola 

képviseletében, Mézes Attila az egyház-

község képviseletében, Anita óvónéni, e 

cikk szerzője, mint sofőr és idegenvezető, 

valamint külön kocsival jött Tóth Attila és 

Ami óvónéni az ovi képviseletében.

Szombaton, 14-én pirkadatkor in-

dultunk Héderfájáról tovább. Bizony 

meglógtunk vendégélátóink elől is! 

Mire hozták nekünk a reggelit, mi már 

úton voltunk. De jól tettük! Igaz, én már 

korábban többször jártam a Búcsún, 

Csíksomlyón áll a kegytemplom, mai 

épülete „csak” 200 éves. A templomban 

elhelyezett Mária-szobor viszont 1515 

körül, épp a héderfáji alvajda idejében 

faragtatott. A falu fölött domborodik a 

Kissomlyó-hegye, amire a Jézus-hágójá-

nak nevezett kálvárián kívül több kápol-

na épült. Mellette a Nagysomlyó-hegy 

magasodik, amin egykor vár állott. A két 

hegy süvegét erdő borítja, s a két hegy 

közti gerinc, a nyereg, egy hatalmas nagy 

tisztás, ahonnan belátni a Csíki-medence 

nagy részét s a Hargitát is.

Egyes becslések szerint négyszázezer 

ember lehetett a búcsún, és több tízezer 

autó és busz érkezett Csíkszeredába és a 

szomszédos falvakba. Mégsem mondhat-

nánk „tömegnek”, noha elképesztően sok 

ember rótta az utcákat, hegyoldalakat. 

Inkább felemelő érzés volt tudni, hogy a 

Kárpát-medencéből és Moldvából, min-

de legutóbb is több mint 10 esztende-

je. Nem számítottam ekkora tömegre. 

Székelyudvarhelytől Csíkszeredáig csak 

lépésben, egyesben lehetett haladni az 

úton! A bringás zarándokok sorra előztek 

minket! Egyfelelő rémisztő volt, hogy a 

Héderfájától tartó 150 km-es út jó egy-

harmadát sorban állva kellett megtenni.  

Másfelől viszont lenyűgöző volt, hogy 

mindenki egy helyre tart, mindenkinek 

az útja ugyanoda vezet. 

Csíksomlyó egy kis falu, egybenőve 

Csíkszeredával, az egykori Csík várme-

gye, a mai Hargita megye székhelyével. 

den magyarlakta településről érkeztek 

zarándokok. Jó volt találkozni sorra 

minden szigetközi településsel. Kellemes 

meglepetés volt parkoláskor, hogy egy 

férfi  a lánykájával odajött köszönteni, 

csak mert ő lipóti és látta a kisbuszon, 

hogy hédervári. Velünk volt napközben 

a csángó Antal Renáta (Kóstelekről) is, 

csakhogy helyi kíséretünk is legyen. 

Nagy öröm volt héderváriakkal, Darázs 

Zoliékkal találkozni! Megtisztelő érzés 

volt tudni, hogy Áder János köztársasá-

gi elnök is jelen volt, de mégsem mint 

valami hivatalos delegáció tagja, hanem 

Hédervár zászlója Csíksolmlyón
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helyen egy évre előre foglalnak szállást a 

zarándokok!

Pünkösd vasárnapján pihenésképpen 

kirándultunk egyet. Sétáltunk a vulkáni 

kráterben ülő Szent Anna-tónál. Visz-

szamentünk a Kegytemplomhoz, hogy 

a Szűzanyához járulhassunk, hiszen a 

búcsú után hosszú-hosszú sor kígyózott 

a templomból. Visszafelé megálltunk 

Korondon egy kis vásárfi ája, majd újra 

Héderfájára érkeztünk. Pünkösd hétfőjén 

indultunk haza.

Elindultunk az úton, ami befelé vezet. 

Befelé a Tündérkertbe. Önmagunkhoz, 

hogy újra egyensúlyban legyünk. Egyút-

tal Erdély és a magyar közösség szívébe, 

a somlyói nyeregbe. Ott voltunk, eltelve 

örömmel a Szentlélek kiáradásának ün-

nepén! A legfontosabb mégis az, ami ha-

zafelé megfogalmazódott bennünk! Jövőre 

egy nagy busszal kell menni, egy busznyi 

hédervárival, akár közösen a testvértele-

püléseinkkel. Biztos, hogy sokan örömmel 

jönnének. Szilágyi Dániel

kastély falai között eltöltött iskolás éveket. 

Persze az  új iskolaépület megépítése szük-

ségszerű volt és azóta már az oda járók is 

sok szép élménnyel gazdagodtak.

A hédervári iskola a környék egyik leg-

tágasabb, legjobban felszerelt közoktatási 

intézménye. Vétek lenne nem kihasználni 

ezeket az adottságokat. Tudomásom szerint 

az ősz nagy változásokat hoz iskolánk életé-

be, aminek minden hédervári nagyon örül, 

azt hiszem. Én a magam részéről, most már a 

„partvonalról” kísérem továbbra is fi gyelem-

mel kollégáim és a tanulók munkáját.

Visszatérve cikkem vezérfonalához: egy 

pedagógus (úgy érzem) sosem tud elsza-

kadni a tanulóktól, a kollégáktól, az iskolá-

tól. Az évet tanévben méri, ha gyerekeket 

lát „rögtön üzembe helyezi magát” (ahogy 

egyik humoristánk ezt megfogalmazta), ha 

hívják zsüritagnak megy a versmondó-ver-

senyre, vagy „csak” megnézi a gyerekeket 

a farsangi bálon, az évzárón... Ezek saját 

tapasztalataim, de a korábban nyugdíjba 

ment kollégáknál is ezt látom.

Életpályám részleteivel nem szeretném 

traktálni a kedves olvasókat, csak néhány 

„momentumot” szeretnék kiemelni: 1975 

januárjában Lipóton kezdtem tanítani, majd 

3 évig itthon Héderváron alsósokat és orosz 

nyelvet. Néhány évvel voltam csak idősebb 

tanítványaimnál, de az a tiszteletteljes vi-

selkedés, amit felém tanúsítottak, végleg 

eldöntötte pályaválasztásomat. Ugyancsak 

hálás vagyok a szüleiknek is mindezért. 

Időközben általános tanítói és német tanítói 

végzettséget szereztem és 1 évet töltöttem az 

NDK-ban nyelvgyakorlás céljából. Pályafu-

tásom alatt tanítottam általános- és közép-

iskolákban, alsós tárgyakat, orosz nyelvet 

és csaknem 20 éve németet, még óvodában 

is. Pedagógus munkám utolsó 15 évének 

helyszínei ismét Lipót és Hédervár.

Azt hiszem, keveseknek adatik meg, hogy 

abból az iskolából menjenek nyugdíjba, aho-

vá elsősként beléptek. Nekem ez „sikerült”. 

Felemelő érzés, bevallom! S hogy mindig jól 

éreztem magam a gyerekközösségekben, az 

elsősorban nekik köszönhető. Amellett én 

is igyekeztem nyitott, elfogadó, emberséges 

lenni velük. Hogy sikerült-e? S hogy mit 

tekint egy pedagógus munkája legnagyobb 

jutalmának? Talán azt, amikor az elköszö-

néskor a táblán ákom-bákom betűkkel ez áll: 

„Ne menjen el!” Vagy azt mondja egy alsós 

kisgyerek: „Hisz nem is olyan öreg!”... Vagy 

a már középiskolába, főiskolára járó egykori 

tanítvány megkérdezi: „Hogy tetszik lenni?” 

és előreenged a buszon... Sorolhatnám!

Elköszönésemet azzal az idézettel zárom, 

amit alapigazságnak tartottam mindig pe-

dagógusi munkám során és talán jellemez-

te is a gyerekekhez való hozzáállásomat: 

„Lehet, hogy elfelejtik, amit mondtál nekik, 

de soha nem fogják elfelejteni,hogy hogyan 

érezték magukat szavaidtól.”

Sok sikert, jó egészséget kívánok minden 

kis és nagy diáknak, volt tanítványaimnak 

a következő iskolai évekre és a munkájuk-

ban is. A szülőknek pedig sok türelmet és 

kitartást!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Pintér Ildikó tanító néni

magánemberként zarándokolt ő is. Cso-

dálatos volt a misét és a szenténekeket 

úgy hallgatni, hogy sokszor ez a tömeg 

teljes csöndben volt, s a Nagysomlyó 

erdejéből visszhangzott vissza minden 

szó. A jóisten kegyes volt hozzánk, mert 

bizony erősen borult idő volt, de nem 

vert az eső! Se felhőszakadás, se rekkenő 

hőség nem volt.

Este Sepsiszentgyörgye mentünk – ott 

sikerült szállást foglalni. Ilyenkor gyakor-

latilag minden szálláshely teltházas, sok 

40 év a katedrán
Kedves Szülők, Gyerekek, kedves Ol-

vasók! 

Bizonyára rendhagyónak találják e cik-

ket, hisz nem gyakran fordult elő, hogy egy 

nyugdíjba vonuló pedagógus a faluújságban 

köszönt el tanítványaitól és a szülőktől. Én 

most mégis ezzel a lehetőséggel élek, több 

okból is: Egyrészt a tanévzáró ünnepélyt nem 

tartom a megfelelő alkalomnak a hosszabb 

elköszönésre (hisz az elsősorban a gyerekek-

ről szól) ezért meg is ígértem az ott lévő szü-

lőknek és gyerekeknek, hogy ezt a Hédervári 

Hírforrás hasábjain teszem meg. Másrészt, 

ezzel a néhány sorral a már korábban nyug-

díjba vonult pedagógusok előtt is szeretnék 

tisztelegni, munkájukat megköszönni, mint 

egykori tanítvány, későbbi kolléga. Sajnos jó 

néhányan már nincsenek közöttünk.

Hálával gondolok rájuk és nagyra tartom 

tevékenységüket. Oktattak és neveltek legjobb 

tudásuk szerint. (Nevüket itt nem sorolom fel, 

de remélem, a közeljövőben lesz mód arra, 

hogy máshogy is megemlékezzünk róluk.)

Szándékaim szerint e néhány sorral a 

jelenleg is aktívan dolgozó kollégákat is 

köszöntöm, erőt, kitartást kívánok további 

munkájukhoz. Minden embernek megha-

tározó élmény az iskoláskor, felnőttkorunk-

ban sok emléket felidézünk belőle,  jót-

rosszat egyaránt. A kulcsszereplők pedig 

a diákok és a tanítók illetve tanárok. De 

maga az iskolai környezet is befolyásoló 

tényező. Nekünk héderváriaknak még az 

is megadatott, hogy 1983-ig egy kastélyba 

jártunk iskolába. Bárkivel beszélek erről, 

mindenki különleges élménynek tartja a 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK
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Örömmel adunk hírt arról, hogy tavasszal megújultak a 

csoportszobák, sok ember sok munkája van benne, mindegyi-

küknek hálával tartozunk. Köszönjük a Hédervári Gyermekek 

Neveléséért Alapítvány támogatását. Köszönet Danyi Péter 

képviselő úrnak, aki saját költségén lebontatta a beépített 

szekrényeket, felszedte a parkettát, új parkettát rakatott, a 

falakra a glett anyagot és a festéket megvásárolta, a munkát 

szervezte és irányította. A festőmunkát Hajós Gábor végezte 

az embereivel, felajánlás volt. A szekrényeket Csanádi Roland 

alpolgármester úr az óvó nénik tervei alapján méretre gyártatta. 

Az egyik csoportba felajánlás volt, a másikba az Önkormányzat 

fi nanszírozta. Köszönet érte.

Óvodai életképek

Március 15.: indulunk a községi emlékoszlophoz …

Állatkertben

Év végi néptáncos bemutató

Gyermeknap: köszönjük Cseh István nagypapának, aki 

fi atalosan, örömmel kocsikáztatott bennünket ezen a szép napon.

Nyílt nap

Focistáink „nagy napja…”

Azokra a munkásokra is jó szívvel gondolunk, akik egész 

heti munka után „pihenésként” a hét végén az óvodában dol-

goztak, hogy hétfőn reggel a megszokott módon fogadhassuk 

a gyermekeket. Köszönjük nekik is, csakúgy, mint azoknak a 

szülőknek, akik a takarításban, és a visszapakolásban vasárnap 

délután segítségünkre voltak. Hiszem, hogy ilyen összefogással, 

szorgalommal, tenni akarással juthatunk csak előre.

Megkezdődött a nyár, a pihenés után szeptemberben meg-

újult csoportszobákban, továbbra is odaadó munkával és nagy 

szeretettel várjuk régi és új óvodásainkat.

Tóthné Göndöcs Annamária

óvoda vezető

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK
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ELSŐÁLDOZÁS 

Egyházközségünk nagy ünnepe

A közösség érdekében hosszú időn keresztül végzett kiemel-

kedő munkája és segítőkész hozzáállása elismeréséül a Szent 

Mihály emlékérmet kapják azok az egyházközségi képviselő 

testületi tagok, akik már betöltötték a 70. életévüket. 

A Szent Mihály emlékérmet otthonában adta át MENYHART 

JÓZSEFNEK a Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke, 

Györkös István és a Hédervári R. K. Egyházközség képviselő-

testületének világi elnöke Mézes Attila.

HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

HÉDERVÁRI MAJÁLIS/CIVIL TALÁLKOZÓ
2016. május 1.: Barátokkal, kedves ismerősökkel…

ÚRNAPI KÖRMENET 

2016. május 29-én, vasárnap 11 órakor Hédervár Úrnapi 

szentmiséjét mutatta be Dr. Galla Gábor érdemes esperes, 

plébános. a Krisztus titokzatos testének tiszteletére tartott 

szentmise után körmenet volt a község központjában. Az 

atya ünnepélyes menetben körülhordozta az Oltáriszentséget 

a hagyományos útvonalon, a körmenet útvonala mentén a 

hittanos gyermekek virágszirmot hintettek.

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
2016. május 29-én a Hédervári Szent Mihály plébániatemplomban 

a 11 órakor kezdődő szentmise a hősökért szólt. Ezt követően az 

első és a második világháborúban elesett hédervári hősök em-

léktáblájánál fejeztük ki közösen tiszteletünket. Göndöcs László 

emlékező beszédét követően az Egyházközség nevében Mézes 

Attila az egyházközség világi elnöke és a Hédervár Templomaiért 

Alapítvány nevében Györkös István az alapítvány elnöke helyezte 

el az emlékezés koszorúit a Hédervári Asszonykórus segítségével, 

énekének kíséretével.
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Khamsa Orientális Hastánc Egyesület – régi csapat új felállásban
Tisztelt Héderváriak! Annak ellenére, hogy nem vagyunk is-

meretlenek önök számára, engedjék meg, hogy pár mondatban 

mégis bemutatkozzunk: hastáncos pályafutásunkat a Hédervári 

Kelet Lányai Hastánc Csoportban kezdtük, és folytattuk hosszú 

éveken át. Ez idő alatt számtalan fellépésen és versenyen vettünk 

részt, amelyeken komoly sikereket értünk el csoport formációban 

illetve egyéni koreográfi ákkal egyaránt. 

Az eredményeken és a barátaink, illetve családtagjaink bíz-

tatásain felbátorodva, úgy döntöttünk, hogy külön csoportot 

alapítva egy önálló formációban is megméretetjük magunkat: 

2015 szeptemberében alakultunk meg új formációként, Khamsa 

Orientális Hastánc Egyesület néven. Nevünkben „khamsa” arab 

szó ötöt jelent, utalva arra a hogy formációnkban öten vagyunk. 

Célunk az „orientális tánc” (hastánc) kultúrájának és művé-

szi értékeinek bemutatása, megismertetése, és népszerűsítése. 

Megalakulásunk óta számos fellépésen, Workshop-on (tanfo-

lyamon) vettünk részt és versenyen mérettettük meg magunkat. 

Márciusban az „Arrabona Hastánc Fesztivál” minősítő versenyén 

haladó kategóriában arany fokozat kaptunk, valamint legtöbb 

pontszámot kapott csapatként különdíjként felléptünk a fesztivál 

gáláján. Ugyanitt Fodor Ibolya és Mihályi Nikolett haladó szóló 

kategóriában ezüst minősítést és külön díjat kapott. Legutóbb a 

„VII. Kecskeméti Hastánc Versenyen” a csoport haladó kategóri-

ában arany minősítést, valamint külön díjként felléphettünk a 

hastánc gálán. Szigeti Nóra és Fodor Ibolya középhaladó szóló 

kategóriában ezüst minősítést kapott. Továbbra is részt veszünk 

rendszeres és alkalmi kulturális és szabadidős rendezvényeken, és 

versenyeken. A facebook-on is elérhetőek vagyunk, itt követhető, 

hogy mikor merre léptünk fel és milyen eredményeket értünk el. 

Nagy szeretettel és szívesen vállalunk Héderváron is fellépéseket, 

települési és civil rendezvényeken természetesen ingyen, hiszen a 

helyi közönség számunkra a legkedvesebb. Ezúton is köszönjük 

a sok bíztatás és támogatást, amit Önöktől kaptunk és bízunk a 

mielőbbi találkozásban! 

Tisztelettel:  

a Khamsa Orientális Hastánc Egyesület tagjai

Csanádi Martina, Fodor Ibolya, Mihályi Nikolett, 

Kormos Tímea, Szigeti Nóra

20 éves a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

május hónapban ünnepelte 

megalakulásának 20. évfordu-

lóját. Ez alkalomból ünnep-

séget szerveztünk. A Polgár-

mesteri Hivatal nagytermében 

közel 80 fős vendégsereg 

gyúlt össze a jeles alkalomra. 

A helyi meghívott vendége-

ken kívül velünk ünnepel-

tek Ásványráró, Darnózseli, 

Levél, Mosonszentmiklós, 

Mosonszolnok és Paprét köz-

ségek nyugdíjas klubjainak 

képviselői is.

Nyitóbeszédében klubveze-

tőnk Sághi Gyuláné Marika 

értékelte az elmúlt időszak 

történéseit. A helyi óvodások, 

iskolások és az Asszonykórus 

színvonalas műsorral köszön-

tötte az egybegyűlteket.

Vendégeink is kivették a ré-

szüket a szórakoztatásból: da-

lokkal, jelenetekkel készültek. 

A program része volt a közös 

vacsora és az azt követő nosz-

talgia buli. Mindannyiunk ne-

vében szeretném megköszönni 

a szponzoroknak a támogatást, 

akik hozzájárultak Klubunk 

működéséhez: Csanádi Ro-

land vállalkozónak, Danyi 

Péter vállalkozónak, A Lipóti 

Pékségnek, Mayer Bélának és 

családjának, a helyi Polgármes-

teri Hivatalnak, Radek József 

vállalkozónak és Seiwerth Gá-

bornak a Hédermag Kft . ügy-

vezető igazgatójának.

Klubunk a szórakozás mel-

lett aktívan részt vesz a falu 

életében. Közösségi munkákat 

végzünk, szívesen hallgatunk 

ismeretterjesztő előadásokat, 

adventi gyertyagyújtást szer-

vezünk és állandó résztvevői 

vagyunk a május elsején meg-

rendezett közös főzőcskézések-

nek. Klubtagjaink száma 28 fő 

körüli. Éves programokat készí-

tünk és havi rendszerességgel 

találkozunk a Civil Házban. Az 

aktív munkavégzés befejezése 

után is szükség van az ember 

életében olyan tevékenységek-

re, amelyek kimozdítják a napi 

rutinból. Ehhez nyújt segítséget 

a Klub, mely nyitott, és várja 

hasznos időtöltésre leendő 

tagjait is.

Csíkné Karácsony Márta

CIVIL SZERVEZETEINK
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Mivel egyéb okok miatt a Hédervári Hírforrás év eleji számából 

kimaradt az éves beszámoló kórusunk tavalyi tevékenységéről, 

most pótolom:

A Hédervári Asszonykórus 2015-ben, fennállásának 11. évében 

is számos rendezvényen szerepelt:

Március 15.  Községi ünnepély, Hédervár

Április 18.  Dalostalálkozó, Győrújbarát 

Május 30. Falunapi rendezvény, Hédervár

Július 11. Falunapi rendezvény, Arak 

 Barackfesztivál, Éberhard (Felvidék)

Augusztus14.  Testvérközségek találkozója,

 Éberhard (Felvidék)

Szeptember 19.  Darnózseli „Őszirózsa” Nyugdíjas 

 E. jubileumi ünnepsége, Darnózseli

Október 3. „Eőry Endre” Kórustalálkozó,    

 Rábapatona

Október 11. Diófesztivál, Hegyeshalom

Október 17. „Vass Lajos” Országos Minősítő   

 Verseny Tatabánya (Arany fokozat)

Október 23.  Községi ünnepély, Hédervár

November 20. Idősek napi ünnepség, Hédervár

December 6. Adventi Hangverseny, Darnózseli

December 13.  Adventi Hangverseny, Ászár

Deceember 20. Adventi Hangverseny, Hédervár

Köszönjük az anyagi támogatást Hédervár Község Önkormány-

zatának, Radek József és Seiwert Gábor uraknak. Ugyancsak jól 

esik az érdeklődés, a biztatás Önöktől kedves héderváriak!

Hédervári Asszonykórus 2016: az idei éves beszámolót majd 

a decemberi számban szeretném leírni. Most csak annyit: idén 

már eddig is számos fellépésünk volt és ezt folytatjuk ősszel is. 

Amit viszont már most meg kell említenünk: megalakulásunk 

óta most értünk el a legnagyobb elismeréshez: 

„Énekelj, mert a dalban szív dobog!”
– HÉDERVÁRI ASSZONYKÓRUS 2015

2016. június 4-én, Budaörsön a „XI. Vass Lajos Népzenei Találkozó 

és Verseny” országos középdöntőjén „KIEMELT ARANY fokozatot” 

értünk el. Ezzel bejutottunk a KÁRPÁT MEDENCEI DÖNTŐBE, ami 

november 5-én kerül megrendezésre Budapesten. Nagyon örülünk 

e rangos minősítésnek, nem sok kórus büszkélkedhet hasonlóval a 

környéken! Öröm ez számunkra azért is, hogy e módon is öregbít-

hetjük Hédervár hírnevét! E rendezvényen ugyanis országhatáron 

inneni és túli együttesek is szerepelnek. 

A siker záloga a lelkesedés, szorgalom a kórustagok részéről 

illetve karvezetőnk Adlovits Erzsébet alapos felkészítő munkája. 

Köszönet érte! Ugyancsak hálásan köszönjük Radek József úr 

önzetlen segítségét, amivel az utazásunk anyagi feltételeit biztosí-

totta. Most tehát Budapestre és további őszi és adventi fellépésekre 

készülünk. Kérem Önöket, kísérjék továbbra is fi gyelemmel a 

Hédervári Asszonykórus tevékenységét!

Pintér Ildikó, alapító kórustag

CIVIL SZERVEZETEINK
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Beszámoló a Hédervár Tűzoltó Egyesület munkájáról

A Hédervár Tűzoltó Egye-

sület februárban megtartotta 

éves közgyűlését, az elnökség 

elemezte a tavalyi évet, megtar-

totta a pénzügyi beszámolót és 

ismertette a 2016-os terveket, 

melyet a tagság támogatott. 

Az első közös vállalás, melyet 

megoldottunk, a tavaszi sze-

métszedés megszervezése és 

lebonyolítása volt. Szakmai 

feladat bőven akadt, először 

ifj úsági lánycsapatunkat vittük 

katasztrófavédelmi versenyre, 

ahol nagyon szépen szerepeltek. 

Ezután következett egy minő-

sítő gyakorlat, melyet a felnőtt 

tagok hajtottak végre,minek 

eredményeképpen egyesüle-

tünket 1-es együttműködési 

kategóriába sorolták, ezzel 

egy nagy álmunk valósult meg, 

bár nem volt egyszerű előte-

remtenünk a felszerelésekhez 

szükséges anyagi forrásokat. 

Május közepén tűzoltóverse-

nyen indultunk, melyet több 

hetes felkészülés előzött meg. 

Hegyeshalomban a 10–14 

éves fi úk versenyeztek nagyon 

ügyesen, a győzelmet csak egy 

technikai probléma vehette el 

tőlük. Dicséretet érdemelnek, 

mert nagyon lelkiismeretesen 

készültek. Másnap Darnózselin 

versenyeztünk, felnőtt férfi  és 

ifj úsági lány kategóriában. A 

felnőtt férfi ak stafétában 3. 

helyen végeztek, lányaink pe-

dig az 1. helyet szerezték meg. 

Idén először indítottunk csapa-

tot 7–10 éves korcsoportban. 

Nagy öröm volt,hogy amikor 

megkerestük a pedagóguso-

kat az iskolában,mindenben a 

segítségünkre voltak,az pedig 

még nagyobb, hogy 5 kislányt 

és 7 kisfi út érdekelt a lehető-

ség. Nagy várakozással álltunk 

neki a felkészülésnek és csodás 

volt látni a kicsik lelkesedését, 

ahogy  az apró kezek csatolták 

a  tömlőket, hogy jöttek akkor 

is, ha  szakadt az eső,hogy fel-

nőtteket meghazudtoló ügyes-

séggel hajtották végre a felada-

tokat. A sok gyakorlásnak meg 

is lett az eredménye a gyerekek 

a versenyről aranyéremmel és 

kupával térhettek haza. Ezúton 

is szeretném megköszönni a 

szülőknek, hogy kísérték, bá-

torították őket és a versenyen a 

pocsék idő ellenére is szurkoltak 

nekik.A versenyek mellett az 

egyesület működésének fenn-

tartásáért komoly háttérmun-

ka folyik, pályázatokat adunk 

be,hogy működésünket fi nan-

szírozni tudjuk. Az OKF-hez 

már a legmagasabb támogatási 

kategóriába adhattunk be pá-

lyázatot 1.100.000 Ft értékben, 

ennek elbírálása folyamatban 

van. Idén lehetőségünk  nyílt 

egyenpóló beszerzésére az ifj ú-

sági lánycsapat számára. Terve-

ink között szerepel új kismotor-

fecskendő beszerzése, de ennek 

ára jelenleg meghaladja anyagi 

lehetőségeinket, valamint to-

vábbra is dolgozunk azon, hogy 

működésünket fi nanszírozni 

tudjuk. Vonulnunk idén sze-

rencsére csak egyszer kellett, 

reméljük, hogy továbbra sem 

következik be olyan veszély-

helyzet, ahol segítenünk kell. 

Végezetül, de nem utolsósor-

ban szeretnénk megköszönni 

támogatóink anyagi és erkölcsi 

szerepvállalását. Beszámolómat 

egy felhívással szeretném zár-

ni: mivel több szülő részéről 

igény merült fel tűzoltó tábor 

megszervezésére, az egyesület 

vezetése megszervezi azt. A 

tábor augusztus 8-10. között 

kerül megrendezésre. Tervezett 

programok: tűzoltó feladatok 

bemutatása játékos formában, 

elméleti-gyakorlati vetélke-

dők szomszédos egyesületek 

gyerekcsoportjaival,hivatásos 

tűzoltólaktanya megtekin-

tése, tábortűz, habparty. 

A tábor napközi jellegű, 3x 

étkezést, gyümölcsöt frissítőt 

az egyesület biztosít. A tábor 

ingyenes,de támogatásokat el-

fogadunk! Jelentkezni e-mail-

ben a szilvia.abraham@gmail.

com címen, vagy telefonon 

06 30/407-1568 számon lehet.

Ábrahám Szilvia 

az Egyesület elnöke

Kedves Olvasó!

Április 2-án a Hédervár Tűzoltó Egyesület 

szemétszedést szervezett a faluban és kör-

nyékén. A  polgárőrökkel. a Hédervári Ba-

ráti Kör tagjaival és civil szervezethez nem 

tartozó emberekkel együtt  megpróbáltunk 

tenni valamit környezetünk megtisztításá-

ért. Szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, 

hogy nagyon sok embertársunk szemétle-

rakónak használja  lakókörnyezetét. Több 

helyen szedtünk össze építési törmeléket, 

autógumikat és háztartási hulladékot is. A 

szertár udvarán a nap folyamán egyre nö-

vekvő szeméthegy jelezte a munka sikerét. 

Délutánra bár a kis csapat eléggé elfáradt, az 

elvégzett munka öröme mindenkit vegyes 

érzéssel töltött el. Egyrészről örültünk, hogy 

falunk és környéke tisztább lett, másrészt 

szomorúak voltunk amiatt, hogy milyen 

sok volt az összegyűjtött szemét. Reméljük, 

hogy hasonló akciókkal egyre több embert 

tudunk mozgósítani, mert tudjuk, hogy 

szemetelők mindig lesznek sajnos. Az ő 

fi gyelmüket arra szeretnénk felhívni, hogy 

az önkormányzat több lehetőséget biztosít 

a háztartásokban felgyűlt hulladék elszál-

lítására. Évente legalább egy alkalommal 

lomtalantást szervez, a faluban szelektív 

hulladékgyűjó-sziget is van, ahol szelek-

tálni lehet a szemetet, ha valakinek nem 

elég az otthoni gyűjtőedény, valamint ked-

vezményes konténer rendelést is biztosít. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 

résztvevőnek a segítségét és reméljük, hogy 

egyre több embernek lesz fontos, hogy védje 

környezetét! Tisztelettel:  a szervezők

CIVIL SZERVEZETEINK
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Tevékenységi köreink:

•  víz-, gáz-, központi fűtés szerelés

•  megújuló energiás rendszerek (napkollektoros, 

hőszivattyús rendszerek) szerelése, kivitelezése

•  felületfűtési, -hűtési rendszerek kivitelezése

•  központi szellőztető rendszerek kivitelezése

•  központi porszívó rendszerek kivitelezése

•  csapadékvíz gyűjtő rendszerek kivitelezése

•  fűtéskorszerűsítések, fürdőszoba felújítások, 

vízvezeték- és csatornarendszerek rekonstrukciói

 épületenergetikai pályázati dokumentáció készítése

CÉGINFORMÁCIÓK:

HÉDGÉP Kft. 

9178 Hédervár, Petőfi  utca 20. 

Adószám: 14879427-2-08

Közösségi adószám: HU14879427 

Cg: 08-09-018617

 

KAPCSOLAT: 

Hartai Zoltán:

+36 20 545-0615

+36 30 457-7427

E-mail: info@hedgep.hu 

Honlap: www.hedgep.hu

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG: ZFR-CSH/2016
Családi házak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a lakóépületek 

korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az 

ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint 

klímavédelmi céljaihoz.

A pályázat forrása:

• rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 5.000.000.000 Ft.

• a forrás elosztása régiónként történik épületszám/

régió arányban megosztva a Központi Statisztikai 

Hivatal adatai alapján

Igénybevételre jogosultak köre:

• kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

cselekvőképes nagykorú természetes személyek 

nyújthatnak be pályázatot

Pályázattal érintett épületek köre:

• kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt 

épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési 

engedéllyel rendelkező, egylakásos, legfeljebb 135 m2 

fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó 

magánszemély tulajdonában álló és a pályázat 

benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) 

családi házak felújítására lehet igénybe venni

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és 

aránya:

• A támogatás az elszámolható költségek 40-55%-ára 

igényelhető a megvalósítandó fejlesztés összetettségétől 

függően, ezzel ösztönözve az épületek komplex 

fejlesztését. A támogatás mértéke a fejlesztéssel 

várhatóan elérhető minden megtakarítható CO
2
 kg/év 

egységre 900,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális 

összege 1.250.000–2.500.000 Ft a megvalósítandó 

fejlesztés komplexitásától függően épületenként és 

magánszemélyenként.

A ZFR-CSH/2016 pályázat által 

támogatható tevékenységek köre:

• homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást 

eredményező cseréje, felújítása

• homlokzatok és födémek hőszigetelése

• fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek 

korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező 

felújítása

• a megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy 

növelése

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

• a pályázatot benyújtani 2016. július 01. napjától a 

rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges
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EGÉSZSÉGHÁZ – Fő utca 32.

HÁZIORVOS:  Dr. Zsilavi Fábián 

Tel.: 96/215-315, Mobil: 06-20/808-5801

RENDELÉSI IDŐ: 

hétfő: orvosi rendelés 09.00–12.00       

 receptírás: 08.00–09.00

kedd:  orvosi rendelés  13.00–15.45   

  receptírás: 12.00–13.00

szerda: orvosi rendelés 09.00–12.00                    

 receptírás: 08.00–09.00

csütörtök: csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 09.00–10.30  

 receptírás:  08.00–09.00

 sürgős esetekben orvosi ellátás: 11.30–12.00  

péntek:   orvosi rendelés  09.00–12.00

VÉDŐNŐ:  

Juhászné Tolnai Klára, Tel.: 06-20/427-2075

Rendelési idő: 

kedd: 08.30-10.00,

csütörtök: 09-10.00: háziorvossal tanácsadás 

minden második péntek: 

 11.30: gyermek szakorvosi tanácsadás

minden hó 4. szerda 

 12.00 órától várandós szaktanácsadás

FOGÁSZAT

Tartós helyettesek:  Dr. György Dalma

 Dr. Néma Ágnes (heti 4 órában)

Eseti helyettes:   Dr. Neszmélyi Gábor 

 9181 Kimle Híd u. 1/a.  

A fogászati kezeléshez időpont egyeztetés szükséges! 

bejelentkezés a  06-70/653-8548-as telefonszámon 

vagy személyesen a rendelőben a rendelési idő alatt.

Hétvégi készenléti ügyelet telefonszáma: 06 20/982-4645  

SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR – Fő u. 26.

Tel.: 96/814-651, e-mail: gyogyszertar@hedervar.hu

Nyitvatartási idő:  hétfő-csütörtök: 08.00-16.00

                                péntek: 08.00-15.30

HÉDERVÁR KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testület – Polgármesteri Hivatal

postacím:   9178 Hédervár, Fő u. 42.

telefon / fax:  06 96/215-388

mobil:  06 20/497-1450

  06 30/584-0531

e-mail:   onkormanyzat @hedervar.hu

Általános ügyfélfogadás rendje a Hivatalban:

(ebédidő: 12.00–12.30 óráig)

Hétfő-kedd-szerda-csütörtök:  9.00–15.00 óráig

Péntek:  9.00–13.30 óráig

Szabóné Németh Ágnes polgármester: 

Hétfő: 09.00–12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig

Szerda: 13.00–16.00 óráig

Veilandics Eszter jegyző (KÖH):

Kedd:     09.00–12.00 óráig 

Csütörtök: 13.00–15.00 óráig   

Takács Ádám Attila aljegyző (KÖH) 

Hétfő:    09.00–12.00 óráig, 13.00–15.00 óráig

Szerda: 09.00–12.00 óráig, 13.00–15.00 óráig 

Péntek:  09.00–13.30 óráig   

Járási Kormányhivatal ügysegéd

Dr. Cseh Szilvia, 06 96/795-157

ügyfélfogadás: csütörtök, 10.00-12.00 óráig

   SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS

Falugazdász: Drahos László, 06 30/458-5495

ügyfélfogadás: péntek 08.00-10.00 óráig

Családsegítő Szolgálat

Gyurics Nikoletta, 06 20/4970253

ügyfélfogadás: szerda 10.00-12.00 óráig

Pedagógiai Szakszolgálat

Doholuczki Magdolna, 06-20/329-1618

vagy a központi telefonszámokon bejelentkezés: 

06-96/204-560 vagy a 06-96/203-232. 

Ügyfélfogadás: hétfő-kedd: 13.00–18.00 óráig

a polgármesteri Hivatal emeletén (Nevelési Tanácsadó)

Rendőrség Körzeti Megbízott: 06-30/339-8681

HÉDERVÁR KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

könyvtárvezető: Szalai Zita, Tel.: 06 20/253-4291

Nyitvatartás:

kedd–csütörtök 15.00-17.30 óráig

szombat: 14.00-15.00 óráig

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Timaff y László Piarista Általános Iskola

intézményvezető: Kiszelka Mariann

9178 Hédervár, Arany J. u. 1.

06-96/215-294, mobil: 06-20/497-1508

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

Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda 

intézményvezető: Tóthné Göndöcs Annamária

9178 Hédervár, Árpád u. 9.

06 96/215-367, mobil: 06 20/497-1421

e-mail cím: ovoda@hedervar.hu

HÉDERVÁRI INTÉZMÉNYEK
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Idén immár második 

alkalommal, augusztus 27-

én kerül megrendezésre a 

GREINER Családi Sport- és 

Egészségnap Héderváron. 

Reggeli futással indul a 

nap, majd számos „mini 

óra” várja a sportolni 

vágyókat. A háttérben 

gyermekprogramok, ugrá-

lóvár és megannyi színes 

program közül választhatnak 

a legkisebbek. A kalória 

bevitelről egészséges ételek 

és italok formájában 

gondoskodhatunk. 

JÖN! JÖN! JÖN! – 2016. augusztus 27. 

Családi Sport- és Egészségnap Héderváron

érdeklődő kérésre, kérdésre 

válaszolunk. Ajánlott megjelenés 

sportruházatban! :-)

A szervezők: 

Noémi, Eszter, Bea

A nap zárásaként 2 sztár-

vendég fergeteges órájára 

tornázhatunk. Erdélyi Anna-

mária, a budapesti Life1 Nyu-

gati Fitness vezető oktatója 

dolgoztatja meg izmainkat, 

majd jön Tatarek Rezső és az 

ő kőkemény iron box edzése. 

A helyszín ismét a Hédervári 

Timaff y László Általános Iskola 

és annak udvara. 

A rendezvény ingyenes, kivéve 

a sztárvendégek tornája, melyre 

jegyeket július 1-től lehet váltani. 

További információk és a részletes 

program folyamatosan feltöltésre 

kerül a facebook oldalunkra: 

https://www.facebook.com/

events/1688013528119512, 

illetve a hedervarsportnap@

gmail.com e.mailcímen minden 

LOVAGLÁS ÉS LOVASOKTATÁS, 
A LEGKISEBBEKNEK PÓNILOVAGLÁS 

H É D E R V Á R O N

Több napos tartózkodás esetén kérje szállásajánlatunkat!

Bejelentkezés: 0630/630-4471 | 0630/324-3869
info@hedervarilovasklub.hu

www.hedervarilovasklub.hu  |  /hedervarilovasklub

zkodás es
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Megjelenik negyedévente • Ingyenes kiadvány.

2016-ra Magyarországon is elértük, hogy 
az emberek többsége az információt már 
főként elektronikusan, „okostelefon” és 
„tablet” segítségével éri el. Erre a trendre 
építette ki az Europethrob az európai 
embereknek szánt kommunikációs mobil 
applikációját. Mostantól tehát Hédervár 
„okos” telekommunikációs eszközökkel 
rendelkező lakosai a negyedévente nyomtatott 
formában megjelenő, klasszikus Hédervári 
Hírforrás és községünk hivatalos internetes 
honlapja – hedervar.hu  – mellett frissen, 
gyorsan megkaphatják a település aktuális 
információit, eseményeit, programjait vagy 
éppen akár a környékbeli vállalkozók ajánlatait 
is mobil eszközeikre. Ehhez semmi mást nem 
kell tenniük, csak a használt „okos” kütyü 
típusától függően – Android vagy iPhone/
iPad - a „Google play áruház”-ból vagy az 
„AppStore”-ból az internetre csatlakozva 
letölteni az általuk használt készülékekre az 
ingyenes applikációt. 

Az új lehetőséggel kapcsolatban feltettünk 
pár kérdést az Europethrob Group 
ügyvezetőjének, Somogyi Péternek:

– Ha jól tudjuk, magyar a fejlesztés és 
a tulajdonosi háttér! Akkor miért pont 
Europethrob lett a neve?

– Az Europethrob jelentése: lüktető, pulzáló 
Európa. Úgy gondoljuk, ez a név átadja azt az 
életérzést a felhasználóknak, amit szeretnénk 
az alkalmazásunk sokszínűségével bemutatni 
Európa minden országában.

– Nem lehet könnyű egy európai jelenlétet 
elérni! Akiknek sikerült is, akár több évtizedes 
áldozatos munkával érhette csak el…

– Igen, mi is tudjuk, hogy nem könnyű! Ezért 
is vágtunk bele, mert ezt kevesen mernék és 
tudnák felépíteni! Az európai országok elérését 
7-10 évben kalkuláltuk, a technikai feltételeink 
adottak, az emberi tényező a kérdéses! A 
rendszerünk már most 12 nyelven működi, 
és ha aktuális a hiányzó EU nyelveket is be 
tudjuk kapcsolni.

– Az emberi feltételek miért kérdésesek, 
amikor ez egy mobil applikáció?

– Igen, ezért mondtam, hogy a technikai 
feltétel adott, de a rendszer működtetéséhez, 
folyamatos fejlesztéséhez elengedhetetlen a 
szolgáltatók táborának folyamatos növelése, 
melyet területi képviselőkkel, üzletkötőkkel és 
azok regionális vezetőivel tudunk megvalósítani. 
Tudjuk a munkaadók is mennyit küzdenek, 
mire megtalálják a megfelelő embert az adott 

munkakörre. Mi is általában önéletrajzokból 
vagy ajánlásokból dolgozunk, de sajnos az 
esetek többségében kiderül pár hónap alatt, 
hogy fele sem igaz, amit leírtak vagy elmondtak 
magukról! Hiányzik a kitartás, alázat, pozitív 
hozzáállás!

juttatni reklámját egy kattintással. Azonkívül 
nincs még egy európai cégregiszter melyben az 
anyanyelvünkön találhatjuk meg a keresett 
szolgáltató bemutatását a Google Maps alapjára 
elkészítve. Így nem csak a belföldi és külföldi 
embereket, hanem az úton tartózkodó turistákat 
is anyanyelvükön lehet megszólítani.

– Van konkurensük az applikációs 
piacon?

– Rengeteg Appot néztünk meg az elmúlt 5 
évben, és az újakat is próbáljuk fi gyelemmel 
kísérni. Most már működik pár városi 
App, ami vagy a helyi szolgáltatókat vagy 
látnivalókat mutatja meg elég kezdetleges 
stílusban. Mostanában elindultak a 
hírszolgáltatók applikációi is, melyek 
között már találtunk jól kezelhetőt is. Sokan 
rámozdultak turisztikára, szállásadók 
ajánlatait, repülőgép jegyrendelést foglalnak 
applikációba különböző módon. Vagy épp 
a különböző multik ajánlatait rakják egy 
App-ba… A hatalmas kínálat ellenére 
még nem találtunk igazi konkurenciát! 
Ezt igazolja az AppStore Top charts-ban 
a 38.200 db navigáció alapú alkalmazás 
közötti versenyben, hogy több, mint két éve a 
Top 100-ban tartózkodik az Europethrob.

– Miben látják létjogosultságukat a 
nemzetközi piacon?

– Induláskor ez volt a szlogenünk: „több 
mint alkalmazás”
• üzletek, szolgáltatók bemutatása elérhetősége 

navigációs alapon;
• ezen cégek termékei, szolgáltatásai, akciói, 

kedvezményei (képpel, videóval);
• események a közelben (koncertek, fesztiválok, 

kulturális ajánlatok);
• látnivalók (turisztikai ajánlatok 30 km belül 

(gyakorlatilag idegenvezető);
• Live magazin (első geotargetált mobil 

magazin hírekkel, érdekességekkel);
• exkluzív Push értesítések, csak az általam 

megjelölt érdeklődési körből.

Egy Appban ennyi szolgáltatást ingye-nesen, 
regisztráció nélkül, ennyire letisztult formában 
nem ismerünk és ezt szerencsére egyre több 
nagyvállalat reklám-, marketingvezetőjétől és 
különböző médiumoktól is visszahalljuk.

Gyors letöltést és jó szórakozást kívánunk 
az ingyenesen telepíthető applikáció 
használata során, minden kedves Hédervári 
Lakosnak!

Hédervári Hírforrás

A Hédervári Önkormányzat új kommunikációs partnere 
– az Europethrob Média

–Az Europethrob hogyan érte el, hogy ne 
küldjön kéretlen reklámokat?

– Az applikáció letöltése után a beállítások 
menüpont alatt ki lehet választani az érdeklődési 
kört a lehetőségek közül. Innentől a rendszer 
garantálja, hogy csak olyan ajánlatokat fog 
kapni a felhasználó üzletektől, szolgáltatóktól 
vagy épp egy esemény szervezőjétől, amit ő 
bejelölt!

– Azt már látjuk miért jó egy felhasználónak 
az applikáció, de miért jó egy üzlet, vállalkozás 
tulajdonosának?

– Mert ma már az emberek többségének 
kezében nem újság, szórólap vagy rádió, hanem 
okostelefon van! Mi vagyunk az első olyan 
szolgáltató, aki az emberek kezében, zsebében 
lévő „okoseszközre” el tudja küldeni a cégek 
ajánlatait úgy, hogy közben garantáljuk, hogy 
a saját beállításai alapján csak „kért reklámot” 
fog megkapni! Az üzlet tulajdonosa bármely 
városban belföldön és külföldön egyaránt el tudja 


