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Fájdalommal búcsúztunk 2016. augusztus 25-én a magyaróvári temetőben 

Seiwerth Gábortól, a Lajtamag Kft . és a Héder-Mag Kft . tulajdonosától, volt 

alpolgármesterünktől, falunk támogatójától, aki augusztus 10-én 56 éves 

korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hédervár Község Önkormányzata, 

a Hédervári Polgárőrség, az asszonykórus több tagja, az iskola és az óvoda is 

képviselte magát a temetésen, több hédervári magánszemély is jelen volt az 

eseményen. Seiwerth Gábor sokat tett Hédervárért. Felvirágoztatta az egykori 

TSZ-t, fajtabemutatókkal, mezőgazdasági kutatási projektekkel népszerű-

sítette településünket. Beruházásaival a volt TSZ telep szemmel láthatóan 

megszépült.  Támogatta a focicsapatot, a lovas egyesületet, az asszonykórust, 

a nyugdíjas klubot, az iskolát, az óvodát és még ki tudja hány civil szervezetet 

a faluban. Több rendezvénynek is szponzora volt, falunapoknak, a Nemzeti 

Vágtának és az ő nevéhez fűződött a birka fesztivál is. 

Gyászunkban reményt ad, hogy gyermekei viszik tovább a hédervári gaz-

daságot, apjuk munkáját tovább folytatják, emlékéhez méltóan fejleszteni és 

bővíteni szeretnék a rájuk bízott értéket. 

Szabóné Németh Ágnes, Hédervár község polgármestere

Nekrológ

Paul Verlaine

Őszi chanson 

Ősz húrja zsong, 

Jajong, busong 

A tájon, 

S ont monoton 

Bút konokon 

És fájón. 

S én csüggeteg,

Halvány beteg,

Míg éjfél

Kong, csak sírok, 

S elém a sok

Tűnt kéj kél.

Óh, múlni már,

Ősz! Hullni már

Eresszél!

Mint holt avart,

Mit felkavart

A rossz szél...

(Tóth Árpád műfordítása)

HÉDERVÁR ANNO... 
régi hédervári utcakép 

Kérdés: vajon melyik részét mutatja a falunak? 

A leggyorsabb megfejtők között 

könyvjutalmat sorsolunk ki! 

Válaszcím: hirforras@hedervar.hu
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Veni Sancte – tanévnyitó ünnepség 
2016. szeptember 1-én a hédervárti Timaff y László Tagiskolában

(Részletes beszámoló és iskolai információk a 7-8. oldalon.)

PIARISTA REND
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Kedves Héderváriak!

Nyár elején, június közepén fejeztem be 

előző beszámolómat. Az akkor bejelentett 

örömhír - miszerint szeptembertől a Pi-

arista Rend fenntartásában születik újjá 

iskolánk és óvodánk – immár valósággá 

vált és szeptember elsején délután az isko-

laudvaron Labancz Zsolt tartományfőnök 

atya vezetésével, Dr. Nagy István ország-

gyűlési képviselőnk és számos vendégünk 

támogató részvételével megtartottuk az 

első tanévnyitót, „Veni Sancte” szentmise 

keretében.

A júniusi újságban reklámozott „Art 

Flexum nemzetközi művésztelep” Borbély 

Károly barátunk és művésztársai (ld. a cso-

portkép lent) részvételével idén is sikerrel 

zárult. A művész hölgyek és urak egy hetet 

töltöttek el falunkban és sok értékes alko-

tást hagytak maguk után, melyeknek szinte 

mindegyikén feltűnik Hédervár egy-egy 

nevezetessége, vagy természeti értéke. Július 

3-tól a képek megtekinthetők voltak a Ká-

polna Galériában. Augusztus 10-14. között 

került megrendezésre az idén Héderávárra 

eső hármas testvértelepülési találkozó és a 

kapcsolódó programok (ld. a részletes be-

számoló Szilágyi Dániel tollából). A prog-

ramok fi nanszírozása részben az Önkor-

mányzat által tavasszal elnyert Hung-2015 

„Értéktár népszerűsítése a Küküllő mentén 

és a Csallóközben”című pályázat, részben 

a helyi Világvándor Alapítvány „Kárpáti 

Kószák” c. NEA pályázata kapcsán vált 

lehetővé. A rendezvényeken 150-200 fő 

vett részt Héderfájáról, Éberhardról és 

Hédervárról. A budapesti (Parlament és 

a Budai Várnegyed) és éberhardi kirán-

dulások után szombaton Héderváron 

vettek részt a vendégek a II. Szigetközi 

Nagyboldogasszony Napok rendezvényein. 

Matusz Péter festőművész kiállítását Farkas 

István piarista szerzetes, házfőnök nyitotta 

meg a Kápolna Galériában. „Lupus” atya 

beszéde mindenkit magával ragadott, fi ata-

lok és idősek is napokig emlegették az atya 

egy-egy frappáns megjegyzését. Köszönet 

Danyi Evelinnek, aki a Kápolnába igényes, 

oda illő ünnepi virágkosarakat készített 

mindenki gyönyörűségére! A vásári han-

gulatról az Aranyalma-páros gondoskodott 

középkori zenét játszva, gólyalábasok jár-

ták a falut és egy rövid vásári komédiát is 

előadtak. Közben a Kápolna-parkban igazi 

(elő)búcsúi forgatag és kézműves vásár 

zajlott: gyermek-kalandpark, korongozás, 

kézműveskedés, szörpölde, hagyományos 

körhinta és sok-sok érdekes gyerekprog-

ram… Este a spotpályánál folytatódtak 

a programok, Dr. Pető Péter, a megyei 

Hungarikum Bizottság elnöke, a Megyei 

Közgyűlés alelnöke ünnepélyes keretek 

között adta át Hédervár négy Megyei 

Értéktárba bekerült nevezetességéről az 

emléklapokat. Este kilenc órától az erdélyi 

származású Transylmania együttes kon-

certjét hallgathatták a résztvevők. Vasárnap 

a hagyományos búcsúi tábori szentmisén a 

Kápolna-parkban szintén jelen voltak ha-

táron túli vendégeink is. Szintén augusztus 

14-től volt megtekinthető az Önkormányzat 

nagytermében Timaff y László, községünk 

díszpolgára születésének 100. évfordulója 

alkalmából a Hanság Múzeum vándor-

kiállítása. A kiállítást Dr. Lanczendorfer 

Zsuzsanna néprajzkutató nyitotta meg. A 

hédervári nyári rendezvényszezont augusz-

tus 27-én az iskolaudvaron megtartott II. 

GREINER Családi Sport- és Egészségnap 

zárta, ezúton is köszönöm a szervező lá-

nyoknak, Eszternek, Noéminek és Beának 

a lelkesedést és kitartást!

A Hivatal sem maradt munka nélkül 

- a nyári szünet ellenére sem -, mivel au-

gusztusban volt több hazai költségvetési 

és európai uniós forrásból fi nanszírozható 

fejlesztés pályázatának beadási határideje. 

Így beadtunk egy-egy pályázatot a községi 

infrastruktúra fejlesztésére (BM), az óvoda 

épületének felújításra (TOP), az önkor-

mányzati hivatali épület energetikai kor-

szerűsítésére (TOP) és szabadtéri sportpark 

kialakítására (NFM) is. Remélem, sikerrel 

járunk!

2016. június-augusztus

Szabóné Németh Ágnes 

polgármester

Kápolna Galéria
Egész nyáron megtekint-

hetőek voltak a ART FLEXUM 

Nemzetközi Művésztelep 

Héderváron készült munkái 

(Almási Róbert, Borbély 

Károly, Budaházi Tibor és 

Kovalik János festőművészek, 

továbbá Kelemen Benő Ben-

jamin és Kurcsics László 

grafi kusművészek művei)
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HIVATALI HÍREK

Tisztelt Hédervári Lakosok!

Településünknek sajnos több olyan, az 

elmúlt évtized rossz, hibás döntéseinek 

következtében leépült, elhanyagolt ér-

téke, illetve fájó pontja is van, amelyek 

rendbetétele, megújítása minden más 

előtt prioritást kell élveznie az itt élők 

számára. A legutóbbi választások után 

Hédervár új Képviselő-testülete felállí-

tott egy fontossági sorrendet: ebben az 

Iskola/Óvoda átalakulása, a Hédervári 

Kastély revitalizációjának elősegítése, az 

elhanyagolt Ravatalozó felújítása szerepelt 

dobogós helyen, több más fontos kérdést 

megelőzve…

A Hédervári Iskola és az Óvoda fenn-

tartásának, újjászületésének ügye úgy 

tűnik immáron hosszú távra tervezve is 

megnyugtatóan jó úton halad, hiszen az 

idei tanévet tanulóink (a 7. és majd a 8. 

osztályban is felmenő rendszerben visz-

szahozva) és óvódásaink már a Piarista 

Iskola diákjaiként kezdhették meg! 

A Kastély négy év huzavona után vég-

re visszakerült állami tulajdonosához, a 

MANK-hoz (Magyar Alkotóművészeti 

Non-profi t Kft ). (Itt jegyezném meg, 

hogy biztos sokakban felmerült, hogy 

a bérlő jobb lett volna, ha marad, csak 

hagyni kellett volna dolgozni - ennek a 

témának rengeteg részletkérdése van, de 

ami tény: nekünk, Héderváriaknak az a 

látvány, ami a Kastélyt most körülveszi, 

szívszorító és tovább tűrhetetlen volt!) A 

bérlő-tulajdonosi vitát Hédervár sínylette 

meg legjobban! Egy út volt járható: ha a 

tulajdonos visszaveszi tulajdonát és ő kezd 

majd felelősen a kastéllyal és annak kör-

nyezetével valamit… – ellenkező esetben 

ez a jogi vita akár további éveket is igénybe 

vehetett volna, ami alatt itt minden visz-

szafordíthatatlanul tönkre ment volna. 

Bízzunk a tulajdonosban! Az Önkormány-

zat kezdeményező módon mindenben 

segítséget megad a MANK-nak, hogy a 

kastélyunkra újra büszkék lehessünk! Re-

méljük, legalább a karbantartási munkák 

még az ősszel elindulnak! 

A következő megoldandó kérdés, köz-

ségünk fájó pontja, a temetői Ravatalozó 

 Összefogással egy új ravatalozóért

felújítása/újjáépítése! Nem szeretnék senkit 

megbántani, csak a tényeket vázolom: pár 

évvel ezelőtt (kb. 6-8éve), amikor a környé-

künkön majd minden temetői ravatalozó 

megújult, az akkori Önkormányzat EL-

SZALASZTOTT egy hatalmas lehetőséget! 

Akkor teljes támogatási fi nanszírozással 

lehetett (volna) pályázni a ravatalozók 

felújítására! De sajnos, az a hajó akkor el-

ment…! Jelenleg sajnos nem arra lehet pá-

lyázni, amire mi szeretnénk, hanem amire 

pályázatot írnak ki… és úgy tűnik, hogy a 

közeljövőben teljes támogatottságú európai 

uniós pályázati felhívás ilyen célra már 

nem lesz, ezt kormányzati kapcsolataink 

is megerősítették. A hazai költségvetési tá-

mogatási források és céltámogatások pedig 

esetlegesek, tehát vagy várunk hiába, vagy 

szembe nézünk a problémával!

Azt gondolom, ne várjunk tovább! 

Álljunk neki, mi magunk! A Telepü-

lésfejlesztési Bizottság támogatásával 

ezt az ügyet a Képviselő-testület előtt 

is felvázoltam, mindenki egyöntetűen 

támogatásáról biztosított! 

Több lehetőség is felmerült, végül arra 

jutottunk, hogy alapítványi támogatáson 

keresztül érdemes nekikezdeni a munká-

nak. Hédervárnak volt régebben egy köz-

alapítványa, amely sajnos az évek során 

szintén leépült, „elfelejtődött”, hanyatlott, 

majdnem megszűnt, sőt az egykori tagok 

a mai pillanatig nem is tudták, hogy még 

tagjai az alapítványnak. Tehát elsőször is a 

közalapítvánnyal kapcsolatban is rend tet-

tünk, a régi tagok hivatalosan lemondtak 

és új tagok léptek helyükre, akiknek ezúton 

is szeretném megköszönni, hogy vállalják a 

közösség érdekében ezt a megbízatást, a vele 

járó feladatot és felelősséget. 

Név szerint: Szilágyi Dániel elnök, 

Seresné Domina Teréz, Kránicz Sándor.

Az újjáalakuló Közalapítvány fő célja 

elsőként a Ravatalozó felújítása lesz, 

amely a hozzá tartozó bankszámlára várja 

majd a kezdeményezést fontosnak tartó és 

támogató személyek, cégek adományait. 

A Képviselő-testület már korábban úgy 

döntött, hogy az utóbbi időben értékesí-

tett építési telkek árát is erre a számlára 

fogja elhelyezni. Az új ravatalozó terveit 

2015-ben elkészítettük, engedélyeztettük, 

a látványterveket a Hédervári Hírforrás 

2015/16. téli számában közzétettük.

A Ravatalozó közösségi felújításának és 

a közalapítvány újjáélesztésének kezdemé-

nyezőjeként arra gondoltam, hogy a 2016 

évi képviselői tiszteletdíjam teljes összegét 

erre a célra ajánlom fel. E juttatást 2014 

ősze óta az új ciklusban már egyébként 

EGYETLEN TESTÜLETI TAG SEM VET-

TE FEL – vagy egyszerűen a fenntartási, 

fejlesztési kiadásokra vagy pedig a civil 

szervezetek működésének támogatására 

fordítottuk.

A lakosságot a későbbiekben részlete-

sen tájékoztatni fogjuk arról, hogy mi-

lyen formában lesz majd lehetőség ezt 

a közalapítványi számlát gyarapítani. A 

cél, hogy két éven belül meginduljanak a 

munkálatok és végre Hédervárnak is tisz-

teletteljes temetője, ravatalozója legyen!

A fentiek megvalósításának sikerében 

bízva, kérem a Hédervári lakosokat, 

hogy a jó cél érdekében ismét fogjunk 

össze. Szépítsük és bővítsük Hédervár 

értékeit közösen. Jó célok mindig voltak 

és lesznek, megvalósításuk pedig együtt 

sikerülni fog!

Nérai László, képviselő
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Tisztelt Hédervári Választópolgárok!
Magyarország kiemelt jelentőségű népszavazásra készül, 

október 2-án Brüsszel betelepítési tervéről kell véle-
ményt mondanunk.

A népszavazás a minden magyar települést érint. Ha 

nem állunk ki magunkért, Brüsszelben fogják eldönteni, 

hogy hány bevándorlót telepítenek hozzánk. Amint azt 

az európai példákból tudjuk, a betelepítési programok 

végső terhét a városok és a falvak viselik. Olyan teher ez, 

amit nem szabad a nyakunkba vennünk.

A népszavazás nem pártpolitikai ügy. Magyarország 

jövőjéről szól és arról, hogy meg tudjuk-e védeni közös-

ségeinket. Ki kell állnunk Hédervárért! Ezért arra kérjük, 

vegyen részt a népszavazáson és mondja el véleményét!
Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!

Hédervár, 2016. szeptember 12.

Tisztelettel:

Szabóné Németh Ágnes

polgármester

HIVATALI HÍREK

LAKOSSÁGI BEJELENTÉS 

LEHETŐSÉGE: 

a közvilágítás meghibásodása közvetlenül jelezhető 

az E.ON Call Center műszaki hibabejelentőnél 

a 06 80/205-020 telefonszámon.

A helyi értéktárak kialakí-

tása érdekében Hédervárnak 

és erdélyi, ill. csallóközi test-

vértelepüléseinek nyújtott se-

gítséget, pénzügyi támogatást 

a Földművelésügyi Minisz-

térium a Hungarikum 2015 

pályázat keretében. A szakmai 

értékmegőrző program megva-

lósítása során Hédervár község 

Önkormányzata, ill. a helyi civil 

szervezetek adták át tapasztala-

taikat az csallóközi (Éberhard) 

valamint a Kis-Küküllő menti 

(Héderfája) települési helyi ér-

téktárak kialakításához. Koráb-

ban már a testvértelepüléseken 

tartottunk előadásokat a telepü-

lési értéktárak lehetőségeiről. A 

tavaszi héderfáji programunk-

ról be is számoltunk a Hírforrás 

legutóbbi számában.

Hédervár-héderfája–Éberhard: közös értékeink
Augusztusban testvér-

településeink látogattak el 

Hédervárra és tekintették meg 

Hédervár értékeit. Hédervár 

épített örökségének megisme-

résén túl a vendégeknek le-

hetősége volt a II. Szigetközi 

Nagyboldogasszony Napo-

kon is részt venni. A Boldog-

asszony-kápolnában és a 800 

esztendős Árpád-fa árnyékában 

sokféle és kiváltképp tartalmas 

programokkal rukkoltak elő a 

szervezők. Nagyboldogasszony 

vagy Mária mennybevétele 

– latinul: Assumptio Beatae 

Mariae Virginis – napja idén 

hétfőre esett, ezért a Hédervári 

r.k. Egyházközség augusztus 

14-ére, vasárnapra szervezte a 

tábori szentmisét, amit pedig 

a már szombaton megkezdő-

dő kulturális programkavalkád 

vezetett föl.

A pezsgő hédervári kultu-

rális életet most három kiál-

lítás is gazdagította egyszerre. 

A Timaffy-vándorkiállítás 

megnyitóján, amin jelen vol-

tak Timaffy László leányai, 

illetve a héderfáji gyökerű 

Bancsi Alapítvány képviselői 

is. Dr. Lanczendorfer Zsu-

zsanna néprajzkutató mesélt 

Timaff y László munkásságáról. 

A Boldogasszony-kápolnában 

Matusz Péter Pál „Az út” c. 

kiállítását Farkas István pia-

rista házfőnök nyitotta meg. A 

800 éves Árpád-fája tövében 

pedig Héderfája építészeti és 

kulturális/történelmi értékeit 

bemutató kiállítást Dr P. Szalay 

Emőke néprajzkutató (Bancsi 

Alapítvány) ismertette. Itt pár-

huzamosan búcsúi kézműves 

vásár, népi kalandpark, kézmű-

ves foglalkozások zajlottak, a 

Hédervári Asszonykórus, a 

Madárdal zenekar, gólyalá-

basok és a cikolai ördöngős 

dudás, Takács Pisti is szere-

pelt Szalai Zita és Szilágyi Anita 

szervezésében. Az esti órákban 

dr. Pető Péter, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Értéktár Bi-

zottság elnöke tartott előadást 

végül az erdélyi Transylmania 

együttes zárta a szombati prog-

ramot. Vasárnap Búcsúi Szent-

mise volt a Kápolna parkjában. 

A rendezvények díszleteit a 

Szalai család, Szabóné Németh 

Ágnes polgármesterasszony 

és Szilágyi Anita készítették.  

A három település értékeinek 

bemuta-tására fog szolgálni a 

www.hedervar.eu  honlap is, 

aminek feltöltése hamarosan 

elkészül a 2D Grafi ka és Szilágyi 

Dániel munkájának köszönhe-

tően, és a jövőben folyamatosan 

bővíthető lesz. 

Ez úton szeretnénk köszöne-

tet mondani Bancsi Andrásnak 

a héderfáji csapat szervezésében, 

Valacsai Editnek az éberhardi 

csapat összeállítását, Kránitz 

Sándornak a hédervári vendég-

fogadók összeállításában, továb-

bá Szalai Zitának és családjának 

a rengeteg vendég fogadásán túl 

a programok végrehajtásában 

nyújtott hatalmas segítségükért, 

valamint Soós Juditnak a nordic 

walking-ért! No és természe-

tesen valamennyi hédervári 

vendégfogadó családnak 

nagy-nagy hálával tartozunk, 

amiért lehetővé tették, hogy 

a testvértelepülési találkozó 

megvalósuljon! A szervezők 

ez úton is köszönik valameny-

nyi közreműködő, önkéntes és 

vendéglátó munkáját! 

Hédervár vendégszeretet-

ét mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy valamennyi egykori 

polgármestere is részt vett a 

vendéglátásban: Göndöcs La-

ci bácsi, Juhász József és a je-

lenlegi polgármesterasszony, 

Szabóné Németh Ágnes. A 

hédervári csapat igazán kitett 

magáért. A jól sikerült hármas 

testvértelepülési találkozó 

mellett végre ismét tartalmas, 

mozgalmas kulturális program-

sorozat zajlott Hédervárott.

Szilágyi Dániel főszervező
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Tisztelettel köszöntöm a Hédervári 

Lakosokat!

Szalai Zita (szül. Kiss Zita), a Közös 

Önkormányzati Hivatal Hédervári 

Kirendeltségének új igazgatási ügyin-

tézője vagyok. 

Egy hosszabb kitérőtől eltekintve 

születésem óta Héderváron élek. 

Férjemmel itt építettük fel családi 

házunkat  és itt neveljük öt gyermekünket. 

Végzettségemet nézve óvónő vagyok, de 

a szakmámban csak öt évet dolgoztam. 

Gyermekeink születése után majdnem 

21 évig főállású anya voltam, 2015-ig, 13 

évig a Hédervári Általános Iskola Szülői 

Munkaközösségének vezetője voltam. 

2012 óta megbízott könyvtárosként 

dolgozom a község Könyvtárában, idén 

tavasszal azonban Hegyi Zoltánné Editke 

nyugdíjazása után lehetőségem nyílt az 

Önkormányzatnál megüresedett állást 

megpályázni, így májusban elkezdtem a 

Hédervári Önkormányzatánál dolgozni, 

mint igazgatási ügyintéző. Feladataim között 

nem csak adminisztratív feladatok ellátása 

van, hanem a helyi lakosok kéréseinek , 

bejelentéseinek továbbítása, elintézése. 

Szeretném munkámat hasonló jól végezni, 

mint nyugdíjba vonult elődöm.

Általános hivatali ügyfélfogadás: 

hétfőtől–csütörtökig 9.00-15.00 

pénteken 9.00-13.30 óra között.

Elérhetőségek: Tel.: 96/215-388, 

e-mail: szalai.zita@hedervar.hu

Szalai Zita

KÖNYVTÁR

ÚJ NYITVA TARTÁS: 
kedd és csütörtök: 16.00-18.30-ig, szombat:14.00-15.00 óráig

Könyvtárunkban őszre is szervezünk programot: 2016. október 4-én 17.00 órai kezdettel 

Mónus Ágnes a lélek egészségéről fog előadást tartani.  Mindenkit szeretettel várunk!

A Könyvtárba új könyvek érkeztek a nyáron, így minden korosztály kedvére válogathat 

az olvasnivalóból. Még ebben az évben új eszközökkel bővül az olvasótér: projektor, 

hozzá tartozó vetítővászon és két új asztali számítógép is segíti majd a digitális információ 

elérését. Jövő évtől folyóiratokkal is színesedik az olvasnivalók palettája. A kertbarátoktól 

kezdve a barkácsolást kedvelőkön át a kismamákig, szinte minden érdeklődési körnek 

tudunk érdekes magazinnal szolgálni! Szalai Zita, könyvtárvezető

TISZTELT 

OLVASÓINK!

A Hédervári Hírforrás szerkesz-

tősége várja azok jelentkezését, 

akik írni szeretnének a lapba, vagy 

valamilyen közérdekű infor-mációt, 

beszámolót, hirdetést, ill. programot 

szeretnének közzé-tenni! 

Nyitottak vagyunk, minden 

érdeklődőt szertettel várunk!

Elérhetőség: 

hirforras@hedervar.hu 

Következő lapzárta: 

2016. november 22.

IDÔPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZÔ
október 1.
(délután)

Szent Mihály Napi Vígasságok, 
Bolhapiac, Vásár, Bátorságpróba, 
Őszi Táncház

Kápolna-park
(vagy rossz idő esetén a Polgár-
mesteri Hivatal, nagyterem)

Hédervár község 
Önkormányzata

október 8. „Magyarok Nagyasszonya” áhítat Boldogasszony-kápolna Rózsafüzér Társulat
október 23., 
17.oo óra

Nemzeti ünnep, megemlékezés Polgármesteri Hivatal, nagyterem Hédervár község 
Önkormányzata

november 12. „Mária Oltalma” áhítat Boldogasszony-kápolna Rózsafüzér Társulat
november 12. Szent Márton napi bál Polgármesteri Hivatal, nagyterem Napsugár Tagóvoda Szülői 

Szervezet
november 18. Idősek Napja Polgármesteri Hivatal, nagyterem Hédervár község 

Önkormányzata
november 26.
szombat, 17.00 óra

I. adventi gyertyagyújtás Szt. Mihály r.k. plébániatemplom R. k. Egyházközség;

december 3.
szombat, 17.00 óra

II. adventi gyertyagyújtás 
és karácsonyi vásár

Szt. Mihály r.k. plébániatemplom
Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Hédervár község 
Önkormányzata

december 5.,
hétfő 16.oo órától

Érkezik a hédervári Mikulás… Hédervár kisgyermekes családai Hédervár község 
Önkormányzata

december 10.
szombat, 17.00 óra

„Szeplőtelen fogantatás” áhítat;
III. adventi gyertyagyújtás

Szt. Mihály r. k. plébániatemplom Rózsafüzér Társulat, 
Nefelejcs Nyugdíjas Klub

december 17.
szombat, 17.00 óra

IV. adventi gyertyagyújtás Szt. Mihály r.k. plébániatemplom Timaff y László 
Piarista Általános Iskola

december 24.
szombat, 22.00 óra

Karácsonyi éjféli mise Szt. Mihály r.k. plébániatemplom R. k. Egyházközség;
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Veni Sancte

Becsengettek a Timaff y László Tagiskolában

Hédervár iskolájának és óvodájának új fenntartója 2016. 

szeptember 1-jétől a Piarista Rend Magyar Tartománya. Ezért 

a tanévnyitó ünnepségre érkezőket ez a felirat fogadta a hédervári 

iskola kapujában: „Isten hozott a Piarista Iskolában!”

De ne szaladjunk az eseményekkel ennyire előre! A tanév 

előkészítését az iskola és az óvoda dolgozói legalább akkora 

izgalommal élték meg, mint a gyermekek és kedves szüleik. 

Ezt az aggodalmat az egyik kisdiák így fogalmazta meg az 

első tanítási napon:”Anya, mégsem bontották el az iskolát!” A 

tantestület számára evidencia volt, hogy pl. a matematika óra 

továbbra is matematika óra marad, és a matematika tartalma 

sem fog megváltozni. Ugyanígy az óvodai foglalkozások 

is nagyban változatlanok maradnak. Ugyanakkor egyszerre 

volt felszabadító és nyomasztó, hogy a pedagógusok korábbi 

gyakorlata gyakorlatilag nem sokban változik, hiszen az iskola 

diáksága eddig is tanult hittant, és a pedagógusok is alapvetően 

a keresztény értékrendet vallják. A bizonytalanság eloszlatására 

a tanévet több előkészítő értekezlet előzte meg. És ami eddig 

még nem volt, egy két napos lelkigyakorlatra is sor került. Ezt 

Dr. Lukács László piarista atya, a Sapientia Szerzetesi Teológiai 

Főiskola volt dékánja vezette korát meghazudtoló frissességgel. A 

lelkigyakorlat első napja pedagógiai, a második hitbeli kérdéseket 

dolgozott fel. A résztvevők az óvári pedagógusokkal közösen 

kiscsoportokban ismerkedtek egymással és az „új világgal”.

Most térjünk vissza a tanévnyitóhoz! Az ünnepi szentmisére 

az iskola udvarán került sor. A főcelebráns Labancz Zsolt 

tartományfőnök atya volt. Együtt miséztek vele Galla Gábor 

darnózseli plébános atya, aki Hédervár lelkipásztora is, valamint 

a mosonmagyaróvári rendház 5 piarista szerzetese: Farkas István 

házfőnök, Vereb Zsolt igazgató, Varga Zoltán, Adamát Lajos és 

Bozók Ferenc.

A szentmise papságával és a mosonmagyaróvári Piarista 

Gimnázium, Általános iskola és Óvoda valamint a hédervári 

Timaff y László Tagiskola zászlóinak vezetésével ünnepélyesen 

vonultak be az új első osztályos tanulók is. Szabóné Németh Ágnes 

polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és megköszönte 

minden résztvevőnek a Timaff y 

László Tagiskola jövője érdekében 

meghozott áldozatát. Az igazgató 

is köszöntötte a jelenlévőket, majd 

az új első osztályosok rövid műsora 

következett. Az elsősöket Erdős 

Cecília, 4. osztályos diák ajándékozta 

meg versmondásával.

A szentmisén közösen szolgált 

a Szent Mihály plébániatemplom 

diákkórusa (Láng Mercédesz) és a 

mosonmagyaróvári piarista iskola 

kápolnájának ének- és zenekara 

(Varga Veronika).

Labancz Zsolt rendfőnök atya 

szentbeszédében kiemelte: „Ma, itt, 

Héderváron, nem a múltra emlékezünk, itt ma az a jövő születik, 

amelyre – reméljük – örömmel emlékezünk majd tíz, húsz, huszonöt 

év után. Isten hozta Mindannyiukat a piarista világban! Itt most 

két iskola világa találkozik: a piarista iskolák Kalazanci Szent 

Józseft ől örökölt hagyománya és a hédervári iskola és kollégák 

pedagógiai elkötelezettsége, tapasztalata. Kölcsönösen tanulni 

szeretnénk egymástól.”

Ezek a szavak összecsengenek Vereb Zsolt piarista igazgató atya 

gondolataival, mellyel a diákok szüleit köszöntötte augusztusi 

levelében: „Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem 

Önöket a piarista iskolák nagy családjának közösségében. Igen, a 

piarista iskola nem egyszerűen egy nevelési-oktatási intézmény, 

hanem egy nagy család, egy egymásra odafi gyelő, egymás fejlődését 

segítő szeretetteljes közösség. Bízom abban, hogy ha mindnyájan 

odafi gyelünk és együttműködünk a lelkünkben kimondhatatlan 

sóhajtásokkal megszólaló és munkálkodó isteni Lélek szavára, 

valamint egymás igényeire, akkor egy gyönyörű szép és igaz 

történetnek lehetünk a részesei.”

A szép, bensőséges ünnepség végén Vereb Zsolt igazgató atya 

megköszönte a korábbi tagintézmény vezető, Fövényesiné Sághi 

Katalin lelkiismeretes munkáját, és bemutatta az új tagintézmény-

vezetőt, Kiszelka Mariannt.

Ezután szeretetvendégség és kötetlen baráti beszélgetés várta a 

vendégeket. A tanévnyitót megtisztelte személyes jelenlétével Dr. 

Nagy István államtitkár, a terület országgyűlési képviselője.

Számos jelenlévő által lefotózott „égi jel” volt, hogy a szentmise 

elején egy hófehér galamb szállt az iskolaépületre, és csak a 

záróáldást követően távozott. Mintha azt sugallta volna, hogy 

a Szentlélek áldása van Hédervár oktatási intézményein, az ott 

tanulókon és tanítókon.
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Fontosnak látszik néhány információ közreadása az iskola 

működésével kapcsolatban.

A hédervári iskola hivatalos neve 2016. szeptember 1-jétől:

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Timaff y László Tagiskolája

A hédervári óvoda hivatalos neve:

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Napsugár Tagóvodája

Az intézmény igazgatója: Vereb Zsolt piarista

Tagozatvezető Héderváron: Kiszelka Mariann

Vezető óvónő Héderváron: Tóthné Göndöcs Annamária

Iskolatitkár Héderváron: Hegyiné Nagy Beáta

A hédervári tagiskola nagy örömünkre immár 7 évfolyammal 

működik. Az egyes évfolyamokon az alábbi pedagógusok látják 

el az osztályfőnöki teendőket:

1.H osztály: Hornyákné Sulyok Anita

2.H osztály: Tálosiné Bognár Beatrix

3.H osztály: Bari Istvánné

4.H osztály: Szabóné Horváth Veronika

5.H osztály: Seresné Domina Teréz

6.H osztály: Horváth Melinda

7.H osztály. Fövényesiné Sághi Katali

Új tanárok:

Angyal Adrienn matematika

Babos-Zemplenszky Nóra rajz és vizuális kultúra

Kustánné Enzsel Katalin kémia, biológia,   

 természetismeret

Léber László néptánc

Steinbach Eszter német, napközi

Szitás László testnevelés

Tóth Tibor történelem, tanulószoba

Vereb Zsolt fi zika

Winkler Krisztina földrajz

A korábbi tantestületből köreinkben maradt:

Karsai Klára  ének

Palenik József  néptánc

A Napsugár Tagóvoda dolgozóinak köre változatlan.

A tanév első rendezvénye az iskola máriakálnoki zarándoklata 

volt. A szép nyár végi napsütésben az 1-2. évfolyamok kivételével 

mindenki kerékpárral jutott el a kálnoki búcsújáróhelyre. 

A kápolna előtti szabad téren az óvári és hédervári iskolák diáksága 

(összesen több mint 600 diák!) közösen vett részt az ünnepi 

szentmisén, melynek szónoka Bozók Ferenc piarista atya volt. 

Felemelő érzés volt ekkora diáksereget együtt látni. A Timaff y 

iskola diáksága magával vitte Hédervár fekete madonnáját 

ábrázoló, tavaly megáldott, új zarándokzászlaját is, melynek 

zászlóőre Hincsics Attila 7. osztályos tanuló volt.

A pedagógiai programban rögzített, a tanórai munkát kiegészítő 

őszi programjaink közül kiemelkednek:

2016. szeptember 30. Népmese napja

2016. október 6. az Aradi Vértanúkról való   

 megemlékezés 

2016. október 21. az 1956. évi októberi forradalom 

 és szabadságharc 60. évfordulójának  

 megünneplése

2016. november 11. Szüreti bál

Ezúton is köszönjük a kedves Szülők bizalmát és ígérjük, hogy 

tudásunk legjava szerint igyekszünk lelkiismeretesen megfelelni 

a reánk váró feladatoknak és elvárásoknak. Azon leszünk, 

hogy a fenntartóváltás senki számára ne jelentsen törést vagy 

kényszert, hanem az eddig talán ismeretlen világ felfedezésének 

öröme indítson mindenkit a továbblépésre, a fejlődésre, a jobbá, 

értékesebbé válásra. Ebben a szent folyamatban, melyben mi 

is érintve vagyunk, igyekszünk mindenkinek segítő jobbot 

nyújtani.

Tisztelettel és alázattal kérjük a további nyitottságot és  

együttműködési készséget, az egyéni és közösségi imádságokat.

Eredményes, szép új tanévet kívánunk az intézmény minden 

dolgozója nevében. Kalandra fel!

Vereb Zsolt piarista igazgató 

és Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető
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Bepillantás óvodánk életébe

Augusztus 31-én délután elbúcsúztattuk iskolába menő 

gyermekeinket. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az isko-

lában, de soha ne felejtsék óvodájukat!

 Szerencsére az elmúlt nyár is mozgalmasan telt. Az Ön-

kormányzat fi nanszírozásával óvodánk Szülői Szervezete, 

a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány jóvoltából, 

szülői, illetve vállalkozói felajánlásnak köszönhetően esz-

közfejlesztés és az épület állagának megőrzése terén nagyot 

léphettünk előre. Végre elkészültek a redőnyök a két cso-

portszobára, amiknek hőszigetelő hatását már a nyáron él-

vezhettük. Vásároltunk a csoportszobákba új bababútorokat. 

Új, energiatakarékos mosógép segíti a dajka nénik munkáját.  

A több helyen is beázó lapos tető teljes hosszában felújításra 

került. Ezt követően a felázott részek javítása következett, amit 

Brunner Károlynak és munkásainak köszönhetünk. 

Folyamatosan alakul, bővül óvodánk játszóudvara, két új 

rugós lovacskával is játszanak gyermekeink. Készül egy új 

babaház, a régire ajtókat Csanádi Roland cége készíti, hogy 

a homokozó játékokat, rollereket, motorokat tudjuk tárolni 

benne. A várva várt hajó is a Szülők Szervezetének köszön-

hetően a Szent Márton napi jótékonysági bál bevételéből a 

napokban készül el.Elég nagy ütésgátló felületet kellett ki-

alakítani neki, melynek kimarkolását, a föld elterítését Soós 

Sándornak köszönhetjük. 

A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány jóvoltá-

ból vásárolhattunk egy fénymásolót, valamint egy projektort, 

aminek nagyon örültünk, és a csoportszobák bababútorait is 

egy új fa bútorral bővíthettük. Ezáltal összesen háromszáz ezer 

forinttal járult hozzá az eszközeink bővítéséhez. Köszönjük. 

Szülői felajánlásból száz ezer forintért mozgásfejlesztő 

eszközökkel gyarapodtunk, melynek nagy hasznát vesszük. 

Köszönjük.A nyáron kollektívánk ismét kirándult, most Kő-

szegen voltunk, hogy óvodán kívül is jól érezhessük magunkat 

együtt, erősítsük egymásban az összetartozás érzését, eltöltve 

így egy kellemes napot.

Szeptember elsején megkezdtük az új nevelési évet immár 

Piarista Gimnázium Általános Iskola és Óvoda NAPSUGÁR 

TAGÓVODÁJA néven, egy új, nagy család tagjaként. Ez a 

család szívesen és szeretettel fogadott be minket, ahogy mi is 

szívesen, és szeretettel fogadtuk be új óvodásainkat.

Az elbúcsúztatott 19 iskolás helyére egyenlőre 7 új gyermek 

érkezett, közülük kettő két és 

fél évesen. Most szeptember-

ben 38 gyermekkel foglalko-

zunk, nem unatkozunk. A be-

szoktatás idején szerencsére 

egyre kevesebbszer, de elő-

fordul, hogy gyermeksírástól 

hangosak falaink. Azért dol-

gozunk, hogy ez megváltoz-

zon és boldog gyermekzsivaj 

töltse meg óvodánkat. 

Tóthné 

Göndöcs Annamária, 

piarista tagóvoda vezető

Hédervári Gyermekek 
Neveléséért Alapítvány

Az Alapítvány elsődleges célja a hédervári Napsugár Tag-

óvoda óvodásainak és a Timaff y László Tagiskola tanulóinak 

támogatása, oktatásuk és tanításuk elősegítése.

Kérjük, támogassa személyi jövedelem adója 1%-ával a 

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítványt.

Adószám: 18974720-1-08 

Tudjuk fogadni egyéb felajánlásaikat is, akár az átutalási 

megbízáson feltüntetett, Önök által meghatározott célra.

Számlaszám: 58600214-11104067

Köszönettel fogadtuk 2016-ös évben felajánlott adó 1%-okat 

160.644 forint összegben!

Köszönettel: Wiedemann-né Mayer Éva alapító, 

Györkös István elnök, Fövényesiné Sághi Katalin titkár, 

Kopócs Szilvia tag, Tóthné Göndöcs Annamária tag, 

Szédelyiné Gere Adél tag.
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HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

„A Boldogasszony-templom előtt 
álló kocsányos tölgyről a héderváriak 
azt tartották és tartják, hogy Árpád 
vezér ehhez a fához kötötte a lovát 
egykor, sokan még a kötőfék nyomait 
is felfedezni vélték. A hagyomány 
szerint így több, mint ezer esztendős, 
valójában hétszázötven év körülinek 
becsülik a korát. 

2007. április 4-én egy hirtelen 
jött vihar két ágát letörte, és az 
egyetlen ép rész megmentésére 
mentőakció indult. A Budapestről 
érkező szakemberek a fa törzsét 
kitisztították az ép részekig olyany-
nyira, hogy a közepe már átjárható 
lett. A koronaalap törési sérüléseit 
kezelték. Az egyetlen megmaradt 
ág fölé tartógúlát emeltek. A fa 
egy része elpusztult, de a megmen-
tett ága ma is zöldell.

A fának meséje is született:
A fa öles ágai négyen voltak, 

mint az évszakok és a négy égtáj 
felé meredeztek. A pusztító vihar 
után a négy ágból csak egy maradt 
épen. Csodálatos módon éppen az 
a hatalmas ág menekült meg a 
vihar elöl, amelyik a szomszédos 
templom árnyékában bújt meg! 
Mintha valamit jelezni akarna 
a sebesült fa megmaradt karja, 
úgy mutat a templom kettős ke-
resztjére. Ennek a templomnak a 
falait Árpád idejében építették. 
Így a fa és templom régóta isme-
rik egymást, öreg barátok! Eddig 

A hédervári Árpád-fa

az idős tölgy védte Isten házának 
bejáratát, most az épület védte a 
fát széltől...

Hogyha a szél végezni akar egy 
fával, akkor azt tövestől kicsavar-
ja. A mi legendás fánk törzse állva 
maradt. Egészséges gyökereivel a 
földbe kapaszkodik, mint ahogy mi 
is a régi idők történéseibe kell, hogy 
kapaszkodjunk.”

A Hédervári Egyházközség 
tulajdonában lévő ingatlanon a 
Garden Kft . egyszer már meg-
hosszabbította a hédervári Árpád-
tölgy életét. Dicséretes munkájuk-
ból adódóan azóta is csodájára 
járnak községünk eme neveze-
tességének is. Itt a tölgy környe-
zetében tartjuk több nevezetes 

Ennek cseréje is szükséges lesz, amit 
mielőbb szeretnénk megvalósítani a 
szakemberek útmutatása, segítsége 
alapján. Egy biztos , hogy a már 
több évtizedes fa támasz létesítője 
nagy köszönetet érdemel és igazán 
megérdemelné, hogy előrelátó gon-
doskodásáért megemlékezzen róla 
az utókor, mert ennek köszönhető, 
hogy egyáltalán ma van Árpád-fa.

Közösségünk, községünk foly-
tatja ezt a munkát egy új támasszal, 
gondoskodással, ismertségének nö-
velésével.

Györkös István
Hédervár Templomaiért 

Alapítvány elnöke
Hédervári Értéktár 

Bizottságának elnöke

ünnepségünket, rendezvényün-
ket is a Hédervár Templomaiért 
Alapítvány támogatásával.

Sajnos az idő vasfoga kikezdte a 
tartó sodronyokat, melyek a fát segí-
tik életében. Ezért fordultunk ismét 
az említett Kft . szakembereihez, ve-
zetőihez – Lukács Zoltán ügyvezető 
igazgató úrhoz és Markovics István 
fenntartásvezető úrhoz, mint a fát 
legjobban ismerőkhöz, ápolásának 
elkötelezett híveihez. Így munkájuk 
folyamán július hónapban megva-
lósult a tartósodronyok cseréje, 
javítása.

De az idő vasfoga kikezdte a 
régi, egyetlen megmaradt vázágat 
aládúcoló támasztékot is és a talaj 
közeli részén elkezdett korhadni. 

2016. augusztus 20.
Szent István királyt, Magyarország államalapítóját ünnepeltük. 

Az ünnepi szentmisét a hédervári Szent Mihály római katoli-

kus plébániatemplomban tartottuk meg. Az ünnepi szentmise 

alkalmával az új kenyér megáldására, a szentmise után pedig a 

szentelt kenyér szegésére és szétosztására került sor.

NAGYBOLDOGASSZONY NAPI SZENTMISE 

2016. augusztus 14.
Sok száz hívő előtt a szentmisét celebrálta Kiss György 

Barnabás püspöki helynök úr (az Egyesült Államokban 

a detroiti Szent Kereszt Magyar Egyházközség plébánosa) 

és Dr. Galla Gábor érdemes esperes, plébános.
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HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Nagyboldogasszony ünnepi díjátadás
2015-ben a Hédervár Temp-

lomaiért Alapítvány kuratóri-

uma hagyományteremtő céllal 

emlékérmek adományozására 

hozott határozatot, azoknak az 

embereknek a megbecsülésére, 

akik hosszú időn keresztül so-

kat tettek az Egyházközségért 

és ezen keresztül a közössé-

gért. Ezek az emberek mindig 

is úgy érezték, gondolták, hogy 

az egyház nem rajtunk kívül, 

hanem köztünk van, annyira 

van értem, amennyire én is fel-

vállalom a közösség gondját, 

amennyire érte vagyok. Tud-

ták: mindenki felelős a „közös 

szekér” előrehaladásáért, ki-ki 

anyagi, szellemi képességei és 

adottságai szerint. Tudták és 

tudják: Isten ma is itt él köztünk 

– az Eucharisztiában, a szent-

ségi Jézus körül gyülekező, vele 

élő kapcsolatban lévő embe-

rekből újra és újra megszülető 

közösségben, melynek tagjává 

lenni ajándék és felelősség. 

Hegedűs Imre 1946. novem-

ber 3-án született. 1976-ban, 30 

éves korában választották meg 

a Hédervári Római Katolikus 

Egyházközség Képviselő-tes-

tületébe, amelyben közösségi 

munkára való hajlandóságát 

még erőteljesebben tudta ka-

matoztatni. 

1989-ben alakult meg a 

Hédervári Baráti Kör, melynek 

alapító és választmányi tagja 

lett. Célul tűzte ki a hédervári 

műemlékek megóvását, a köz-

ség szépítését és fejlődésének 

segítését. Mindig annak a le-

hetőségét kereste, hogy miként 

tudná megmenteni, óvni, gya-

rapítani Hédervár évszázados 

értékeit. Kortársait megelőzve, 

elsőként ragadta meg a kínálko-

zó lehetőséget arra, hogy olyan 

alapítványt hozzon létre, mely 

a közösség régóta dédelgetett 

álmait valósíthatja meg.

A nehézségek ellenére, az ala-

pító okirat indításának anyagi 

fedezetét is biztosítva alapítot-

ta meg 1990-ben a Hédervár 

Templomaiért Alapítványt, a 

hédervári Szent Mihály plébá-

niatemplom, a Boldogasszony-

kápolna és a hozzá kapcsolódó 

Lorettói-kápolna helyreállítása 

tevékenysége sok sikert hozott. 

Az adakozásokból, felajánlások-

ból befolyt pénzösszegek mér-

tékét a pályázati lehetőségek és 

az adó 1 százalékokból befolyt 

összegek tovább növelték.

A jó cél mindig meghozza 

gyümölcsét. Nemcsak a vég-

eredményben, de az összefo-

Katolikus Egyházközség világi 

vezetőségének. Tanácsai, szak-

munkája, előre látása a mai na-

pig nagy értékteremtő hatással 

bírnak. 

Elévülhetetlen érdemeit az 

Alapítvány Szent Mihály em-

lékérem adományozásával kö-

szönte meg. (Az emlékérmet 

átadta a Hédervár Temploma-

iért Alapítvány elnöke, Györkös 

István.) 

A Hédervár Templomaiért 

Alapítvány Nagy Boldog-

asszony emlékérem adomá-

nyozásával mond köszönetet 

kiemelt támogatóinak, segí-

tőinek. A közösségi értékek 

támogatása, segítőkész, lel-

kiismeretes munkája elisme-

réséül a Nagy Boldogasszony 

emlékérmet is megkapta 

Hegedűs Imre. (Az emlék-

érmet átadta Mézes Attila, a 

Hédervári Római Katolikus 

Plébánia Tanácsadó Testüle-

tének elnök-helyettese.

Az ünnepségen Veres And-

rás főtisztelendő püspök úr jó-

kívánságait tartalmazó levél is 

felolvasásra került.

Ez úton is megköszönjük 

Hegedűs Imre közösségért tett 

munkáját és jó egészséget kí-

vánunk Neki és rajta keresztül 

családjának.

Györkös István

a Hédervár Templomaiért 

Alapítvány elnöke

céljából. Így 1991-ben meg-

kezdődhetett a hédervári Szent 

Mihály plébániatemplom reno-

válása a Hédervár Temploma-

iért Alapítvány és a Hédervári 

Egyházközség által gyűjtött 

adományokból. A kezdeménye-

zést a közösség együttes ereje 

segítette. A Hédervár Templo-

maiért Alapítvány, a Hédervári 

Egyházközség, Hédervár község 

Önkormányzata és a Hédervári 

Baráti Kör közös munkája gyü-

mölcseként a Boldogasszony-

kápolna és a Lorettói-kápolna 

1993-ban megújulhatott.

Hegedűs Imre előrelátása és 

az időben bejegyzett Alapítvány 

gásban is. A napjainkig tartó 

felújítások, fejlesztések össze-

hozták az itt élőket, a faluból 

elszármazottakat, hívőket és 

nem hívőket egyaránt. Így 

újultak meg a templomaink 

külsői és belsői. Az eredeti 

állapot visszaállítása mellett 

modern technikákkal felsze-

reltté váltak templomaink. A 

Hegedűs Imre által létrehozott 

Hédervár Templomaiért Ala-

pítvány, melynek napjainkig 

is aktív segítője, valóban erős 

pillérnek bizonyult az elmúlt 

26 év során. 

Hegedűs Imre 40 éve oszlo-

pos tagja a Hédervári Római 

Hédervár Templomaiért Alapítvány
Látva az adó 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait, köszönetünket szeretnénk e sorokban 

is kifejezni! Községünkben nagyon sokan támogatták az Alapítványt és éltek a rendelkezés 

lehetőségével, így részesévé válva a közös munkának. Ennek idén az eredménye 384.908 Ft 

felajánlás volt.  Köszönjük a közösség nevében!

Mindenkori célunk Hédervár évszázados értékeink megóvása.

Hédervár Templomaiért Alapítvány • Adószám:  19111706-1-08
Szívesen fogadjuk egyéb felajánlásaikat is.

Bankszámlaszám: 58600283-11080013

Köszönettel: Hegedűs Imre alapító, Györkös István elnök, Antóni Istvánné tag, 

Dr. Vágyi Ferenc Róbert tikár, Dr. Galla Gábor tag, Mézes Attila tag, Molnár Lajos tag.
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ÉRTÉKEINK

„Krumplibogárfalva”
ÚJ HÉDERVÁRI PROGRAMSOROZAT KISGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE

2016-tól, új kezdeményezésként, hagyományteremtő szándékkal 

olyan új rendezvénysorozat zajlik községünkben, melynek cél-

közönsége első sorban a kisgyermekes családok. Igazából nem is 

annyira új, hiszen régi-új programok is vannak közte, mint például 

az egykori, Júlia néni-féle gyereknap. A rendezvényeken kézműves 

foglalkozások, közösségi játékok és táncházak is szerepelnek.

Az első alkalommal, a hivatal nagytermében, a farsangi Rongyos 

Bálon busóálarc, fejdísz készítése és lufi hajtogatás zajlott, amit a 

Cserefa zenekar talpalávalója zárt. Mivel batyus bálnak volt meg-

hirdetve – és teltházas rendezvényről beszélünk! – a büféasztal 

csordultig volt nyalánkságokkal, hiszen mindenki hozott valami 

ínyencséget. A könyvtári program keretében szintén a hivatal-

ban tartatott a húsvéti készülődés, ahol tojásfestés és csuhéfonás 

színesítette a programot.

Az iskola udvarán tartott Gyermeknapot bátran hívhatjuk a 

legjobban sikerült és a legnagyszabásúbb rendezvénynek e sorozat 

keretén belül, hiszen itt számos család közreműködött a szerve-

zésben és a megvalósításban! A szülői munkaközösség vállalta a 

büfét, ahol ismét rengeteg fi nomság várta a közönséget. Az előző 

héten már lázas előkészítő munka folyt a Vizeim-gyöpön, ahol a 

programhoz szükséges eszközök és díszletek készítése folyt több 

család összefogásának köszönhetően. A munka közben több ötlet 

is megfogalmazódott. Több szülői felajánlás is érkezett, így végül 

egy gazdag vetélkedőprogramot lehetett összeállítani, ami a Mesei 

Hétpróba volt. A belépti díj egy saját készítésű fénykép volt vagy 

egy rajz, amiért a gyerekek egy krumplibogaras nyakbavalót 

kaptak, s ezzel vehettek részt a Mesei Hétpróbán, ami kemény 

feladattal kezdődött, hiszen először tarisznyát kellett varrniuk. 

A következő állomás a hamuba sült pogácsa sütése volt – azaz 

kókuszgolyó gyúrása, majd hétmérföldes csizmát húztak, vagyis 

felnőtt gumicsizmában kellett botladozniuk, utána a tekergőben 

kellett mezítláb végig menni, ami a Kneipp-féle mezítlábas ösvé-

nyekhez hasonlított. A boszorkánykonyhában különleges ételeket 

lehetett kóstolni – egyes gyerekek szerint legalábbis „furcsa” volt, 

de ez az óvatosabb megfogalmazások közé tartozik. A Mesei Hét-

próba utolsó állomása a hétfejű sárkány legyőzése volt, egyszóval 

a sárkány hét konzervfejét kellett rongylabdával ledobni. A Mesei 

Hétpróbán kívül más programokat meg lehetett látogatni. Például 

a „Jancsi és Juliska képzőben” lehettet 

mosni, teregetni és kukoricát morzsolni, 

amiben aztán meg lehetett hemperegni. 

A pónilovagoltatást a Mihályi-családnak 

köszönhetjük. A „három Szabó-legények” 

segítettek a kisebbeknek papírdobozból 

hajókát és várakt építeni. Azok a gyere-

kek, akik mind a hét próbát elvégezték, 

és ezt a menetlevelükben is rendesen 

dokumentálták, a Kont étterem felaján-

lásának köszönhetően egy fagyikupont 

nyertek. Végül a Cserefa zenekarral együtt, hangos zenebonával 

átvonult az egész közönség a Májusfa kitáncolásához.

A következő Mesei Hétpróba a Boldogasszony Kápolna előtt 

zajlott a búcsúi hétvégén – testvértelepüléseinkkel közösen. Itt is 

lehetőség volt bőrszütyő készítésére, fi lckaticákat lehetett felgom-

bozni („Erre varrjál gombot!”), kavicsfestés keretében katica- és 

krumplibogarat lehetett festeni, ezekkel lehetett malmozni, s 

Huszár Ida fazekasmesternél pedig az agyagozást és korongozást 

próbálhatták ki a gyerekek.

A programsorozatot 2016. október 1-én, szombaton dél-

után a Szent Mihály Napi Vigasságokkal szeretnék folytatni a 

szervezők. A Bolhapiac keretében mindenki hozhatja az otthon 

feleslegessé vált holmiját, hátha be tudja cserélni olyasmire, amire 

szüksége van. De lehetőség lesz termények, zöldség, gyümölcs, 

méz árusítására is és várnak még kézműveseket is. A Szent Mi-

hály Napi Bátorság Próbán a gyerekek ismét kipróbálhatják 

magukat. A mulatságot ezúttal is táncházzal zárják.  Az idei 

utolsó tervezett programok az Adventi Csendes Esték lesznek, 

ahol a „szöszmötölés” mellett közös éneklésre, mesemondásra, 

beszélgetésre nyílik majd lehetőség.

A programsorozat ötletgazdája Szalai Zita könyvtáros volt, a 

programokat pedig közösen dolgozták ki Szilágyi Anita óvónővel. 

A rendezvények szervezésében Csík Anna működött közre, a 

megvalósításban már több lelkes család is. És mindez nem jöhetett 

volna létre Hédervár Község Önkormányzatának Kulturális, 

Oktatási és Szociális Bizottsága támogatása nélkül  A szer-

vezők ez úton köszönik az Önkormányzat és a Bizottság szíves 

támogatását, és az elkövetkező programok megvalósításában 

várják minél több hédervári család részvételét!
Szilágyi Dániel
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Az 1980-as évek óta szolgált a 

művészek nyugat-magyarorszá-

gi központjaként a Hédervári 

Alkotóház, amely 2016. június 

végén, hosszas bírósági peres-

kedés után került vissza jogos 

tulajdonosához, a Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofi t Kft .-hez (MANK). 

Rögtön az átadás után a MANK 

bejárást is tartott, ahol több he-

lyi lakos saját szemével láthatta 

az előző bérlő után hátraha-

gyott szomorú épületet. 

A tulajdonos az átvételt köve-

tően sajnálattal vette tudomá-

sul, hogy a neves Héderváry-

kastélyt, amely több felújítási 

szakaszon esett át az elmúlt év-

tizedekben, most ismét romos 

állapotban találta, így egyelőre 

alkalmatlan arra, hogy hasz-

nálni lehessen, a vállalkozó a 

második emeleten még az aj-

tókat is leszerelte. A kastélyhoz 

tartozó úgynevezett Kasznár-

ház évek óta egy életveszélyes 

romhalmaz, a külső parkból 

pedig a több mint egy évtizedes 

hanyag kezelés következtében 

bozótos erdő vált.

letbe. Közben már elkezdődött 

az épület állapotának rögzítése 

és teljes körű felmérése, hogy 

műszaki szempontból is tisz-

tán láthassák, melyek a leg-

sürgősebb feladatok, amelyek 

az épület állagának megóvása 

érdekében halaszthatatlanok és 

tartozása jelenleg a százmillió 

forintot is meghaladja, amely az 

elmaradt bérleti- és használati 

díjból, annak kamataiból, va-

kotóház. 2013-ban újult meg a 

Szentendrei Régi Művésztelep, 

amely a társaság központjaként is 

működik, 2014-ben a Szigligeti 

Alkotóház és a hozzá tartozó ar-

borétum, a Zsennyei Alkotóház 

és a hozzá tartozó kert. 2015-ben 

új köntösben fogadta vendégeit 

a Galyatetői és Mártélyi Alko-

tóházak, 2016-ban a Hódmező-

vásárhelyi Alkotóház és a Hód-

mezővásárhelyi Művésztelep 

felújítása történt meg, utóbbiak 

átadója október 1-én lesz. 

A társaság minden munkatár-

sát, Dr. Hóvári János főigazgató 

vezetésével az értékmegőrzés, a 

kultúra szeretete, az épületek és 

történelmük tisztelete motiválja, 

természetesen minden esetben 

kikérve a helyiek javaslatait, is-

mereteit, tapasztalatait a házak-

kal, kertekkel, működésükkel 

kapcsolatban. 

Erre számítanak Héderváron 

is. Szabóné Németh Ágnes pol-

gármester asszony az átvétel tel-

jes folyamatában a társaság se-

gítségére volt, minden szükséges 

információt megadott és ezek 

birtokában mindkét fél a lehető 

legjobban tudta végezni a mun-

káját. A kiváló együttműködésre 

a jövőben is szükség lesz, hiszen 

hosszú évek várnak a társaságra 

és Hédervárra közösen: először 

újra életre kell kelteni csipkeró-

zsika álmából az épületet, majd 

megtölteni élettel, tartalommal, 

vendégekkel, mindenki legna-

gyobb örömére.

A MANK-ról bővebb és fo-

lyamatosan friss információt, a 

felújított Alkotóházakról fotó-

kat az www.alkotomuveszet.

hu oldalon találnak. 

Burus Tünde 

stratégiai igazgató (MANK)

ÉRTÉKEINK

A megújulás útján a Hédervári Alkotóház

Az elmúlt hónapok admi-

nisztrációval teltek, mivel a 

bérlő teljesen kikapcsolt köz-

üzemekkel hagyta az épületet, 

így minden közműszolgáltatót 

újra vissza kellett kötni az épü-

Jelenlegi állapotok: 

a „Kasznár-ház”

Jelenlegi állapotok: belső tér

Jelenlegi állapotok: belső udvar

milyen feladatok várnak rájuk 

a felújítási munkálatok során. 

A belső park karbantartására 

még az ősz folyamán sor ke-

rül, a külső park rendhozatala 

ősz végével, tél beálltával tud 

elkezdődni.

A MANK-nak több éves 

munkájába fog kerülni, hogy 

az épületet régi fényébe állítsa 

vissza, és hogy a kastély ismét 

a nyugat-magyarországi mű-

vészeti élet fontos központjá-

vá válhasson. Az egykori bérlő 

lamint az ingatlan jogszerűtlen 

birtoklásával összefüggésben 

felmerült végrehajtási és egyéb 

költségekből áll.

A MANK országszerte 21 

állami ingatlan tulajdonosa. Az 

elmúlt években a társaság már 

bebizonyította jártasságát az 

ingatlanok, kastélyok felújításá-

ban, működtetésében. 2011-es 

megalapítása óta közel 2 mil-

liárd forint értékben újították 

meg a rájuk bízott ingatlanokat, 

legyen az művésztelep vagy al-
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Tűzoltó tábor

CIVIL SZERVEZETEINK

A Hédervári Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület először szervezett a szünidőben tűz-

oltó tábort kisiskolásoknak a hédervári 

tűzoltó szertárban és környékén.

Hétfőn a gyerekek és a lelkes szerve-

zők - akik a tűzoltó egyesület vezetői - is 

izgatottan várták az első napot. A nyolc-

tízéves lurkók gyorsan összebarátkoztak, 

hiszen mindenki ismerte a másikat, így 

a fi úk focival, a lányok tűzoltó képek 

színezésével kezdték a napot. Később a 

bográcsozóhely előkészítését és a főzést 

is közösen folytatták, s közben mindenki 

lelkesen mesélte mit tud a tűzoltók mun-

kájáról. Később egy „befüstölt" helyiség-

ben kipróbálhatták, hogy milyen keveset 

látnak a tűzoltók egy igazi tűzesetnél. A 

nagy meleg ellenére örömmel vették fel 

a gyerekek a védőruhát, s keresték meg 

a gomolygó füstben az elrejtett sisakot. 

Aztán a tömlőkkel is megismerkedtek a 

gyerekek, a „tömlőtekében" hol a fi úk, 

hol a lányok voltak ügyesebbek, így a 

jutalomcsokikból mindenkinek bőven 

jutott.

Másnap reggeli után egy „igazi beve-

tésen” is részt vettek a kicsik, itt meg-

vették ki a részüket a gyerkőcök. Délután 

a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók 

laktanyájába látogattak a táborozók, ahol 

megnézték a múzeumot, majd bepillant-

hattak a tűzoltók munkájába, megtekint-

ve eszközeiket, sőt a mentéshez szükséges 

kötözési technikát is bemutatták nekik. 

Hédervárra élményekkel visszaérve pi-

henésképp előkerültek a társasjátékok, de 

később nagy sikert aratott a habparti és 

az esti szalonnasütés is. Az utolsó napon 

az esős és hűvös idő miatt a szertárban 

voltak a programok, ahol a társasozással 

és a tűzoltó autóban való beszélgetéssel 

hamar eltelt az idő. A gyerekek sok él-

ménnyel gazdagodva, s picit bánatosan, 

– hogy máris vége a tábornak – ígérték, 

hogy jövőre is szeretnének eljönni.

A szervezők örömmel tapasztalták, 

hogy a gyerekek jól érezték magukat, 

s hasznos információkkal gazdagítot-

ták ismereteiket. A lelkes és érdeklődő 

apróságokat látva, biztosítottnak lát-

ják az utánpótlást az egyesületbe, így 

Héderváron úgy tűnik könnyű lesz a jövő 

önkéntes tűzoltóit megtalálni.

Ábrahám Szilvia elnök

nézhették, hogy az önkéntes tűzoltók 

hogyan távolítják el a balesetveszélyes, 

száraz ágakat egy magas fáról. Az elda-

rabolt kuglik összekupacolásából önként 

A Kelet Lányai Hastánc Cso-

port szeretettel meghívja a kedves 

hédervári lakosokat, civil szerveze-

teket, csoportokat és minden érdek-

lődőt 2016. szeptember 24. 19.oo 

órától a KONT étterembe, „ŐSZ KÖ-

SZÖNTŐ” jótékonysági báljára.

Idén már harmadik alkalommal 

szervezzük meg jótékonysági bálun-

kat. 2014-2015-ben a bál bevételét a 

gyermekcsoportok eszközeire for-

dítottuk, az idei bálután a felnőt-

teknek szeretnénk tánckellékeket 

vásárolni.

Köszönjük szépen, ha megtisztel-

nek és eljönnek bálunkra, ill. támo-

gatói jegy vásárlására /1000,- Ft/ is 

van lehetőség és örülünk tombola 

tárgyak felajánlásának is!

Kelet Lányai Hastánc Csoport
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A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kol-

légiumától „Kárpáti kószák” című pályázatához másfél millió 

forintos támogatást nyert a hédervári Világvándor Alapítvány 

idén tavasszal. Mivel manapság a történelmi és az identitáshoz 

kapcsolódó ismeretek, tapasztalatok hiánya egyre általánosabb, 

a pályázat célul tűzte ki, hogy a közös Kárpát-medencei törté-

nelmi múlt egyes emlékeit és kiemelkedő helyszíneit bemutatja, 

a hazai és a határon túli fi atalok identitásukat erősítő ismeretek 

kapjanak élményszerűen, és a helyszíni tapasztalatok mellett 

közösségfejlesztő programokon is részt vehessenek. Hédervár 

testvértelepüléseiről, az erdélyi Héderfájáról, valamint a csalló-

közi Éberhardról érkeztek barátaink, akik augusztus 10-14 közt 

vendégeskedtek nálunk.

Hédervári, éberhardi és héderfájai fi atalok közös 
kirándulása Budapesten

A három településsel együttesen szervezett eseményeken nagy 

volt az érdeklődés. A patinás múltunk tudatosítása, az identitás 

megerősítése érdekében látogattunk többek közt Budapestre. A 

Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia megtekintése után a 

Duna-korzón át sétáltunk az Országházig. E cikk írójának – no, nem 

érdemei elismeréseként , de még a ’80-as években – lehetősége 

volt több alkalommal is a Parlamentet meglátogatni. Leszögezhetjük, 

hogy azóta nagyon megváltozott az épület és környezete. Azoknak 

Eligazítás a Budai Várban

is csak ajánlani tudjuk, akik már jártak ott, de csak jó pár évvel 

ezelőtt. Ugyanis az épület kívül-belül teljesen fel van újítva, nincs 

végre sem állvány, sem félkész terület és a két esztendeje átadott 

Látogatóközpont is olajozottan működik. Érdekes volt olvasni a 

Kupolacsarnok egyik oszlopán gróf Khuen-Héderváry Károly egy-

kori miniszterelnök kőbe vésett nevét. A legnagyszerűbb persze az 

volt, hogy a Kupolacsarnokban módunk volt a Szent Koronát és a 

Koronaőrség őrségváltását megtekinteni. Szerencsére nem érkez-

tünk felkészületlenül, hiszen az odaúton Szabó Csaba, az alapítvány 

kuratóriumi elnöke mindegyik buszban tartott egy kis előadást a 

Szent Korona viharos történetéről, a rajta lévő zománcképekről, 

keletkezési helyének és idejének elméleteiről.

A Budai Vár látványosságaival több felé szakadva, kisebb csopor-

tokban ismerkedtünk meg. Végigjártuk a főbb történelmi nevezetessé-

geket, mint például a Mátyás-templom, Halászbástya, Sándor-palota. 

A legnagyobb kihívást nem is a történelmi emlékek felkeresése 

jelentette, hanem a végén a buszok megtalálása, hiszen a parkolás és 

a buszos közlekedés még mindig megoldatlan a Budai Vár környé-

kén. Bár voltak próbálkozások, de végül is senkit nem felejtettünk a 

várban…   A későbbi programok során a vendégeknek lehetőség 

volt a Héderváry-kastély, az Árpád-fa és a Boldogasszony-kápolna 

megtekintése mellett a Csallóköz néhány nevezetességének megláto-

gatására is, hiszen egy napot ott is tölthettünk az éberhardi partnerek 

jóvoltából. A napokat mindig közös esti program zárta.

Bízzunk benne, hogy a programok maradandó élményül szolgál-

tak a három település fi ataljainak és jövőre folyt.köv. Héderfáján…!

 Szilágyi Dániel

Szeretném megosztani Hédervár lakosaival azt 

az örömteli hírt, hogy megkeresés érkezett hoz-

zánk, mely segíti az általunk végzett munkákat. 

A Magyar Kormány célul tűzte ki, hogy az 1848 

és 1945 között hivatalban lévő egykori magyar 

miniszterelnökök sírjait rendbe hozatja és a fel-

adattal a Nemzeti Örökség Intézetét bízta meg, 

és az ehhez szükséges forrást is biztosítja.

A javítandó sírhelyek körébe tartozik gróf 

Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök úr (hi-

vatalban 1903-ban, ill. 1910-12 között, meghalt 

Gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök úr sírhelye
1918. február 16-án Budapesten) úr nyughe-

lye is, mely Héderváron az Árpád-fa törzse 

mellett található.

A mi feladatunk, melynek örömmel eleget 

teszünk, az engedélyek beszerzése és a felújí-

tás elősegítése, mely által még értékesebbé, 

ismertebbé válik községünk.

Györkös István

Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke

Hédervári Értéktár Bizottságának elnöke
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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

HIRDESSEN 
A HÉDERVÁRI HÍRFORRÁSBAN!

Megjelenik negyedévenete 

Apróhirdetések:........... ingyenes
A/4 oldal .............................. 10.000 Ft
A/5 oldal .................................6.000 Ft 
A/6 oldal .................................4.000 Ft

További információ, egyedi árajánlatkérés: 

hirforras@hedervar.hu

www. hedervar.hu

mindig aktuális: 

friss hírek, naprakész 

közérdekû információk



172016. ôsz Hédervári Hírforrás

ANYAKÖNYVI HÍREK

www. hedervar.hu

mindig aktuális: 

friss hírek, naprakész 

közérdekû információk

HÁZASSÁGKÖTÉS

Sokszor hallani, hogy csökken a házasságkötési kedv az 

országban. Hédervár  ezt a hírt megcáfolja, hiszen továbbra 

is magas a házasságkötések száma. Településünkön nem csak 

helyi fi atalok mondják ki a boldogító igent, hanem az ország 

minden részéről érkeznek a párok.

Szakáll Bálint és Francia Valéria  2016. február 12.

Pusztai Ádám és Csapucha Adrienn  2016. április 2.

Vőcsei László és Domschitz Szilvia  2016. április 9.

Schreiner Roland és Svajda Bernadett  2016. május 14.

Molnár Gyula és Kósa Anita  2016. május 21.

Takáts Szabolcs és Janászek Mária  2016. május 28.

Karácsony Péter és Molnár Szimonetta  2016. június 3.

Horváth Tamás és Oravecz Nóra  2016. június 4.

Gutecz Milán és Rigó Eszter  2016. június 24.

Papp János és Diós Krisztina  2016. július 23.

Németh Attila és Olasz Szabina  2016. július 29.

Dancs Attila és Komka Éva Júlia  2016. július 30.

Garai Kornél Gábor és Jakus Katalin  2016. augusztus 6.

Kiss Mihály és Oláh Valéria  2016. augusztus 13.

Régi Krisztián és Kovács Adrienn  2016. augusztus 19.

Bakos Attila és Gálos Viktória  2016. augusztus 27.

Lajos Dávid és Lázs Bernadett  2016. augusztus 27.

Az ifj ú házasoknak házasságkötésükhöz gratulálok és hosszú 

boldog házaséletet kívánok.

SZÜLETÉSEK

Több helyen kopogtatott a gólya! 10 kisgyerek született! 

Glázer-Karácsony Marcell 2016.j anuár 21.   

Trnavsky Samuel 2016. január 28.

Petri Barnabás  2016. február 3.   

Boros Kamilla 2016. február 12.   

Bölönyi Ákos 2016. február 25.  

Szabó Liza 2016. február 28.

Czér Boglárka 2016.április 18.

Horváth Konor 2016. június 26. 

Dobos Gréta 2016. augusztus 2.

Dániel Franciska 2016. augusztus 11.

Sok boldogságot a kis jövevényekhez!

Felhívom a szülők fi gyelmét Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendeletének rendelkezésére:

20. § (1) Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, 

a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások 

fedezetére.

(2) A születési támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy 

a gyermek születésének időpontjában a kérelmező és a 

gyermek Héderváron lakóhellyel rendelkezzen, továbbá 

a kérelmezővel közös háztartásban az egy főre jutó havi 

jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszörösét.

(3) A születési támogatás a gyermek egy éves koráig 

kérelmezhető.

(4) A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal 

nyújtható, összege 50.000 Ft.” (2016. április 6 –ig ez az 

összeg 30.000 Ft.)

HALÁLESET

Akiktől búcsúzunk:

Tóth Györgyné 2016. január 8.

Karácsony Antal Ferenc 2016. január 24.

Hemela Imre 2016. április 25.

Szabó Gyuláné sz.: Gondár Mária 2016. április 28.

Kiss László 2016. május 23.

Menyhárt József 2016. augusztus 3.

Seiwerth Gábor Sándor 2016. augusztus 11.

Felhívom az érintettek fi gyelmét Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendeletének rendelkezésére:

18.§ (1) Települési támogatásként elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható 

annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400%-át.

(2) Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos, 

legolcsóbb temetési költség 10%-a. A helyben szokásos, 

legolcsóbb temetési költség összege 300.000 forint.

 (2016. április 6-ig ez az összeg 20.000 Ft.)

      

Veilandics Eszter anyakönyvvezető

2016. január 1.– 2016. augusztus 31.
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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   

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: 16.00-18.30 óráig

Szombat 14.00-15.00 óráig

PIARISTA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ÓVODA
igazgató: Vereb Zsolt piarista

Timaff y László Tagiskola

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

Napsugár Tagóvoda 

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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GASZTRONÓMIA

Összesen 60 cég 66 terméke vehette át a 19. Magyar 

Termék Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a tanúsított minő-

ség „útlevelét” a Magyar Gazdaság Ünnepén, a Parlament 

Felsőházi Termében szeptember 6-án. 

A hédervári Kont Étterem „éttermi vendéglátás” 

kategóriában Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben 

részesült, ezen felül pedig kiérdemelte a HIPAVILON 

Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség különdíját is 

„brandépítés” kategóriában!

19. Magyar Termék Nagydíj – hédervári sikerrel!

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kitüntetettjei azon 

vállalkozások és személyek, akik tevékenysége vagy meg-

valósított produktuma magas hozzáadott értéket képvisel 

kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt, hozzá-

járulva egy erősebb gazdaság megvalósulásához. 

Továbbra is várjuk Önt szeretettel a Lipóti Pékség Látogatóköz-
pontban, ahol Kedves Vendégeinknek lehetősége nyílik frissen sült 
péksütemény és hozzá gőzölgő kávé mellett, üveggalérián keresztül, 
a sütőüzemben zajló technológiai folyamatok megtekintésére.

Nyitvatartás szeptember 12-től: hétfő-vasárnap: 14.00-20.00 óra

Látogasson el Ön is családjával Lipótra!
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Megjelenik negyedévente • Ingyenes kiadvány.

Már több, mint egy éve - új arculattal, kreatív csokrok-
kal, bőséges vágott és cserepes virág választékkal várjuk 
Kedves Vásárlóinkat Hédervár szívében! Üzletünkben meg-
találhatóak: műanyag-kerámia kaspók, Vitaflóra tápszerek 
és kiegészítők, virágföldek különböző kiszerelésben, se-
lyemvirágok, mécsesek, temetői vázák valamint egyéb, az 
évszaknak megfelelő ajándéktárgyak is.

Díszcsomagolásokat, bon-bon-, sorsjegy-, és pénz-
csokrokat is készítünk. 

CSAK NÁLUNK: Hédervari turistaérmék – kastélyos/
krumplibogaras!

Szülinapi ajándékok: nagy kedvenc a modernkori „ka-
kukkos” óra különböző madár és egyéb állathangokkal! 
Hivatalos viszonteladói vagyunk a KooKoo óráknak. Az 
órák saját ízlésre variálhatók és fényérzékelővel vannak 
ellátva, hogy ne zavarják az éjszakánkat. 

Esküvői csokrok, autódíszek, templom és étterem 
díszítéseket is vállalunk! 

Temetési csokrok és koszorúk kiszállítással rendel-
hetők! 

Október 1-től mindenszenteki kínálatunk árusítását 
is megkezdjük: koszorúk különböző féle méretben, te-
metői mécsesek az egyszerűbbektől az elemes-nap-
elemesig.

Már most iratkozzanak fel a drabléra és a vágott 
krizanténra!

Október 29–31-ig hosszabbított nyitva tartással 
7.00 órától – 19.00 óráig várjuk Önöket!

Folyamatos árvácska akcióinkat kövessék figyelemmel: 
facebookon, europethrobon és a boltnál a táblára kiírva. 
Krizanténok, többfajta méretben callunák és örökzöldek 
is folyamatosan érkeznek. Közeleg a hallowen – faragni 
való és dísztökök is kaphatók. Egész évben szolgálatukra 
állunk! FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL! 
És ne felejtsék: a Gróf is idejárna!

VirágÁlom, minden ami virág!

NYITVA TARTÁSUNK:
Hétfő:  ............................... SZÜNNAP
Keddtől–péntekig: 

9.00–12-00 és 13.00-16.30
Szombat: ........................ 8.00–12.00
Vasárnap: ....................... 8.00–10.30

Telefon (nyitvatartási időben): 
06.30.518.8510


