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János oldaloltár és Hédervár Község 

Önkormányzata által ajándékozott Hédervári 

Zarándokzászló felszentelésére is sor került 

Vereb Zsolt atya és Dr. Galla Gábor címzetes 

esperes segítségével, majd ünnepélyesen 

átadtuk a Hédervár Templomaiért Alapítvány 

közösségi munkát elismerő emlékérmeit. 

2015-ben az Alapítvány kuratóriuma 

hagyományteremtő céllal emlékérmek 

adományozásáról hozott határozatot, azoknak 

az embereknek a megbecsülésére, akik hosszú 

időn keresztül sokat tettek az Egyházközségért 

és ezen keresztül a közösségért. Ezek az 

emberek mindig is úgy érezték, gondolták, 

hogy az egyház nem rajtunk kívül, hanem 

köztünk van, annyira van értünk, mint 

amennyire mi is felvállaljuk a közösség gondját, 

amennyire érte vagyunk. Tudták: 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 szentségi 

Jézus körül gyülekező, vele élő kapcsolatban 

lévő emberekből újra és újra megszülető 

közösségben, melynek tagjává lenni ajándék 

és felelősség.

A Szent Mihály Emlékérmet a Hédervár 

Templomaiért Alapítvány elnöke, Györkös 

István és a Hédervári R. K. Egyházközség 

képviselő-testületének világi elnöke, Mézes 

Attila adták át. A közösség érdekében hosszú 

időn keresztül végzett kiemelkedő munkája 

és segítőkész hozzáállása elismeréséül a 

Szent Mihály Emlékérmet kapták azok az 

egyházközségi képviselő-testületi tagok, 

akik már betöltötték a 70. életévüket: Dr. 

Soós Erzsébet, Menyhárt József, Nádasi István 

Imre, Soós Géza és Erdős István. A Hédervár 

Templomaiért Alapítvány Nagyboldogasszony 

Emlékérem adományozásával mondott 

köszönetet kiemelt támogatóinak, segítőinek. 

A közösségi értékek támogatása, segítőkész, 

lelkiismeretes munkája elismeréséül kapta 

Sághi Gyuláné, Dr. Mayer Béláné, Dr. Tóth 

Lászlóné, Dr. Nagy István, Kiss Gyula és Radek 

József. Minden kitüntetettnek jó erőt, egészséget 

kívánunk! Élettapasztalatukra, bölcsességükre 

továbbra is számítunk!

Az ünnepi szentmise keretében a Hédervári 

R. K. Egyházközség képviselő-testületének 

régi és új tagjai a hívek jelenlétében ígéretet 

tettek arra, hogy mindig és mindenben az 

Egyház apostoli célját és az egyházközség 

jogos érdekeit fogják képviselni. Dr. Galla 

Gábor címzetes esperes eskette fel az új 

képviselő testületet, melynek örökös tagjai 

maradtak az idősebb tagok is. Hédervári R. 

K. Egyházközség (2016): egyházi vezető Dr. 

Galla Gábor esperes; világi vezető: Mézes 

Attila; képviselő-testület tagjai: Antóni 

Istvánné, Beke Péter, Erdős István, Füredi 

Károly, Györkös István, Hegedűs Imre, Hegyi 

Károly, Kiss Antal, Kiss Mihály, Molnár Lajos, 

Miksó István, Nagy Frigyes, Nádasi István 

Imre, Seresné Domina Teréz, Soós Erzsébet, 

Soós Géza, Soósné Dr. Erdős Violetta, Tóth 

Attila és Dr. Vágyi Ferenc Róbert.

Az ünnepség zárásaként a győri Czuczor 

Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 

Ének- és Zenekara, a Collegium Musicum 

Jaurinense Régizene Egyesületet koncertjét 

hallgathattuk meg, Kelemen Áron bencés 

atya és Soós Gábor orgonaművész művészeti 

vezetésével. Köszönjük mindenkinek, 

hogy segítségükkel széppé tehettük 

ünnepségünket! A jövőben is várjuk Önöket 

rendezvényeinkre! 

Tisztelettel és köszönettel: 

a Hédervári Egyházközség és az Alapítvány 

vezetősége nevében: Györkös István

Folytatás a 8-9. oldalon!

A Hédervári R. K. Egyházközség a 

hagyományok szerint 1031-ben, Szent 

István király idején alakult meg Szigetköz 

történelmi központjában. A nagy múlt 

egyben nagy felelősséget és sok-sok munkát 

jelent, hiszen rendkívül széles a gondjainkra 

bízott örökség megóvásával járó feladatok 

skálája. A folyamatosan nagy kihívást 

jelentő munka segítésére alapította meg 

Hegedűs Imre a „Hédervár Templomaiért 

Alapítványt” 1990. július 1-én. 

A szorgalmas munka és hétköznapi 

feladatok, problémák megoldása mellett 

néha meg kell állnunk, hogy elismerhessük 

segítőink, támogatóink tevékenységét. Erre 

került sor 2016. február 20-án az Egyházközség 

és az Alapítvány közös ünnepségén. Az ünnepi 

szentmisét Vereb Zsolt piarista szerzetes, a 

mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója, 

valamint Dr. Galla Gábor címzetes esperes 

együtt celebrálták. Neves vendégeink között 

köszönthettük Dr. Nagy István országgyűlési 

képviselőnket, földművelésügyi államtitkárt; 

Székely Zoltánt, a mosonmagyaróvári Hansági 

Múzeum igazgatóját; Böröndi Lajost a 

Földművelésügyi Minisztérium főtanácsadóját; 

a Collegium Musicum Jaurinense Régizene 

Egyesület szólistáit és művészeti vezetőjüket, 

Kelemen Áron bencés atyát és Hédervár 

szülöttét, Soós Gábor orgonaművészt.

Az ünnepi szentmise befejezésével Szabóné 

Németh Ágnes polgármester asszony mondott 

köszöntőt és ezt követően a az elmúlt években 

nagy munkával felújított Nepomuki Szent 

Hédervári R.K. Egyházközség Képviselő-testülete (2016)
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A tanulás és tanítás mellett, 

szórakozásra is jutott és jut idő. 

Szeptember 25-én az ötödikes 

és hatodikos tanulók a győri 

Széchenyi Egyetemen rendezésre 

kerülő „Kiskutatók éjszakája” 

vettek részt. Tálosiné Bognár 

Beatrix és Fövényesiné Sághi 

Katalin felügyelete mellett, sok 

érdekes játékban, kísérletben és 

izgalmas előadásokon vettek részt. 

Október 16-án „Egészségnap” 

volt, ahol egészséges és tápláló 

finom ételeket kóstolhattak 

gyermekeink. Ezúton köszönjük 

a szülőknek a gyerekek 

által küldött rengeteg friss 

gyümölcsöt, zöldséget, amelyek-

ből fi nom és egészséges falatokat 

varázsolhattunk az asztalra. No-

vember 20-án hagyományainkhoz 

híven az iskola tanulói az „Idősek 

Napja” alkalmából ismét egy 

ünnepi műsorral kedveskedtek a 

nagymamáknak, nagypapáknak. 

Aztán elkezdődött a bálok 

időszaka. December 4-én, 

„Mikulás bálon” szórakozhattak 

az egyház mindig fontos szerepet 

vállalt a gyerekek tanításában, 

nevelésében.

És végül, de nem utolsó sorban 

szeretnénk megköszönni Szalai 

Zita áldozatos munkáját! Sok-sok 

éven át lelkesedéssel, odaadással és 

alázattal végezte feladatát, a Szülői 

Munkaközösség vezetőjeként 

évekig segített pedagógusainknak. 

Utódjának engem, Horváth 

Melindát választott meg 

a Szülői Munkaközösség. 

Jómagamról, néhány tudnivaló: 

2013 októberében költöztünk 

Hédervárra, itt építkezve próbál-

tunk eme csendes, gyönyörű 

falu életébe beilleszkedni. Négy 

gyermekünket neveljük, így 

folyamatosan kapcsolatban 

vagyunk az óvodával-iskolával. 

A szülők nevében köszönöm 

tanítóinknak kitartó munká-

jukat, akik a tőlük megszokott 

lelkesedéssel tanítják gyermekein-

ket, és hasonló kitartást kívánok 

mindenkinek! 

„Minden talajban megterem 

valamiféle virág. Minden napnak 

van valamilyen öröme. Neveld rá 

a szemedet, hogy meglássa azt.” 

(Wass Albert)

Horváth Melinda, 

a Szülői Munkaközösség vezetője

Szeptemberben elkezdődött az 

iskola, új tanév, új feladatok vártak 

az iskola tanulóira és pedagógusaira 

egyaránt. Az idei tanévtől, a 

tanulói létszám csökkenése miatt 

kényszerű intézkedésre került sor. 

Emiatt az: 1. és 2., 3. és 4., ill. az 

5. és 6.osztályokban összevontan 

folyik a tanítás. A nehézségek 

ellenére a lelkes pedagógusainknak 

köszönhetően iskolánk tovább 

szépül. Az iskola könyvtárába új 

könyvespolcok érkeztek, melyeket 

szülői segítséggel átfestettek. 

Az udvaron lévő játszóteret 

reményeink szerint nemsokára a 

gyerekek használatba vehetik. 

„Kicsi fehér templomotokba 

Most minden erők tömörülnek. 

Kicsi fehér templom-padokba 

A holtak is mellétek ülnek. 

A nagyapáink, nagyanyáink, 

Szemükbe biztatás vagy vád: 

Ne hagyjátok a templomot, 

A templomot s az iskolát!”

(Reményik Sándor)

a gyerekek. Sikeres 

volt az Adventi 

Vásár is melyet 

a Polgármesteri 

Hivatalban ren-

deztünk meg. 

Itt szeretnénk, 

megköszönni a 

falu lakóinak, hogy 

a tanító nénik, 

gyerekek és szülők 

által  készített 

karácsonyi díszek 

megvásárlásával 

támogatták az 

iskolát. Február 

12-én, a Farsangi 

bálon, sok jelmezes 

vidám kisgyermek 

örült a mókának, a bál hangulatát 

Angyal Kriszta hastáncos leányai 

is fokozták. Az itt felsorolt 

rendezvények mellett még 

rengeteg program színesítette a 

szürke hétköznapokat. 

Az év hátralévő hónapjaiban 

sem lesz hiány programokból: 

április 1-én Házi Versmondó, 

majd 8-án Körzeti Versmondó 

Verseny lesz. Április 16-án 

iskolánk névadója Timaffy 

László születésnapjának 100 

évfordulóját ünnepeljük a 

Polgármesteri Hivatalban, 

melyre sok szeretettel várunk 

minden érdeklődőt.

Nagyon sok iskolás gyermek 

szülei várták már a jó hírt, mely 

szerint a Piarista Rend átveszi 

az iskolánkat. Az iskolánknak 

nagyszerű lehetőséget adva a 

fejlődésre, a megújulásra és nem 

utolsó sorban a gyermekeink 

hitéletének a nyugodt fejlődésére. 

A közös iskola létrehozása 

nagy kihívást jelent és rengeteg 

lehetőséget hozhat mindenki 

számára. Isten áldását kérem 

a gyümölcsöző kapcsolat 

megteremtésére, és bíztatok 

minden anyukát, hogy bátran 

bízza gyermekét az egyházi 

iskola gondjaira, hiszen tudjuk, 

Vereb Zsolt, a Mosonmagya-
róvári Piarista Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója március 31-én tájékoztató 
fórumot tart Héderváron az óvodás 
és iskolás gyermekek szüleinek, 
16.45-tôl a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. Minden szülôt 
szeretettel várunk!

Szabóné Németh Ágnes 
polgármester

A Mosonmagyaróvári 

Piarista Iskola 

TÁJÉKOZTATÓJA

Karácsonyi műsor

Első helyezettek

A Szülői Munkaközösség beszámolója

TEMPLOM ÉS ISKOLA
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Januárban örömteli hírrel indult az új év: a 

Piarista Rendtől végre megkaptuk a választ, 

hogy átveszik iskolánk fenntartását és ezzel 

lehetővé válik a hetedik és a nyolcadik 

osztályok visszahozatala Hédervárra 

felmenő rendszerben. Azóta a megyei 

Kormányhivatal és a Mosonmagyaróvári 

KLIK irányába is elindítottuk a szükséges 

adminisztratív ügyintézési folyamatot, 

többször is egyeztettünk a részletekről. Mivel 

intézmény-átalakításnál a hatóságok irányába 

kedvezőbb egy nagyobb gyermeklétszámú 

intézmény, illetve gazdaságossági 

szempontokat is fi gyelembe kell venni, 

úgy döntött Képviselő-testületünk, hogy az 

iskola és az óvoda együtt, új intézményként 

kerüljön a Piarista Rend felügyelete alá. Így 

több pénz marad az esetlegesen szükségessé 

váló felújításokra és a gyerekeknek is 

zökkenőmentesebb lesz az óvodából az 

iskolába való átmenet. 

Január-február során fő feladatként a 

Gazdasági Bizottsággal, majd a Képviselő-

testülettel is a 2016. évi községi költségvetés 

részletes kidolgozásán és elfogadásán 

dolgoztunk. Fejlesztések tekintetében a 

testület az Óvoda felújításának folyatatását 

tette az első helyre. A beázások megszüntetése, 

a vezetékek cseréje lenne időszerű. Danyi 

Péter és Csanádi Roland képviselő urak 

jóvoltából pedig a csoportszobákban 

a régi beépített szekrények cseréje is 

megvalósulhat. Második helyen a testület 

az önkormányzat épületének energetikai 

korszerűsítését (pályázat benyújtása által) 

gondolta fontosnak, hogy ezáltal is tovább 

csökkenjenek a kiadásaink és így más 

fontosabb dolgokra jusson pénz. Harmadik 

helyre a turisztikai célú fejlesztések kerültek. 

A Kulturális Bizottság szintén ülésezett 

januárban, elkészítették Hédervár 2016. 

évi rendezvény-naptárát és programtervét, 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

mely a honlapunkon - folyamatosan frissítve 

- olvasható (www.hedervar.hu).

Februárban a Közös Önkormányzati 

Hivatalt (KÖH) fenntartó települések 

(Darnózseli, Kisbodak, Lipót, Dunaremete 

és Hédervár) képviselő-testületei közös 

testületi ülést tartottak. A KÖH működését 

úgy módosították, hogy lehetővé vált 

egy aljegyző alkalmazása. Az aljegyző 

munkaidejének 50 %-ában Héderváron, 

50 %-ban Darnózselin fog ülni. A jegyzővel 

felváltva úgy látják majd el a teendőiket, 

hogy a hét minden napján lesz jegyzői vagy 

aljegyzői jelenlét Héderváron. Februárban 

Képviselő-testületünk második körben is 

tárgyalta, majd elfogadta Hédervár 2016. évi 

költségvetését 138.844.000,- Ft főösszeggel, 

így elindulhattak az idei kifi zetések is. 

A testület döntött a Hédervár Fő u. 40. 

szám alatti önkormányzati ingatlanok 

felújításáról is, bevezetve végre a vizet 

és megoldva a szennyvízelvezetést, így 

pótoljuk a sok-sok éves lemaradást ezen 

a területen is… Február 20-án a Hédervár 

Templomaiért Alapítvány és a Hédervári r.k. 

Egyházközség szervezésében 

ünnepélyes keretek között 

felszenteltük a jelentős 

kormányzati támogatással 

és helyi összefogással 

felújított Nepomuki Szent 

János oldaloltárt, valamint 

Hédervár Önkormányzata 

által adományozott „Fekete 

Madonna” Zarándokzászlót. 

(Az eseményről bővebben 

az Egyházközség és Györkös 

István beszámolójában 

olvashatnak.)  

Február 25-én a Vöröskereszt véradást 

szervezett a Polgármesteri Hivatal 

nagytermében. A lakosság részvétele 

az előző évekhez hasonló volt, ezúton 

is köszönjük mindenkinek, aki eljött, e 

rendkívül fontos és önzetlen segítséget! 

Március 7-én szintén egy örömteli, biztató 

eseményen vehettem részt: a Teki Döner 

és Pizzéria tulajdonosai meghívtak a régió 

első elektromos teherautójának átadójára 

Halásziba. Legyünk büszkék rájuk, hiszen 

héderváriak, és élen járnak a régióban a 

technológiai fejlesztések terén! Annak 

idején az első gőzgépet is a hédervári gróf 

alkalmazta a térségben, ez az újítás legalább 

ekkora horderejű dolog! 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a 

március 15-i ünnepség megszervezésére 

idén is az iskolásokat kértük fel. Seresné 

Domina Teréz készítette fel a gyerekeket, 

akinek ez úton is köszönjük áldozatos 

munkáját! A gyerekeknek szintén szeretném 

megköszönni ezt a szép műsort és szeretném 

megismételni azokat a gondolatokat, amik 

ott önkéntelenül is kicsúsztak a számon: 

ahol ilyen „márciusi ifj ak” vannak, annak 

a falunak van jövője! A megemlékezés a 

Polgármesteri Hivatalban volt és zuhogó 

esőre való tekintettel – az előzetesen 

meghirdetettek ellenére – a gyerekek műsora 

után a Nagyteremben hangzott el mondtam 

el ünnepi beszédem is, majd a koszorúzásra 

már csak a legelszántabbakkal vonultunk át 

a Rozália-parkba. 

Fontos nyári programunk lesz idén is 

a terveink szerint újra főként az iskolák 

együttműködésére építő Héderfája-

Éberhard-Hédervár testvértelepülési találkozó 

megszervezése augusztus közepén, a II. 

Szigetközi Nagyboldogasszony Napok 

alkalmával. Kiemelt célunk a „helyi 

értéktárak” közös munkával történő 

kialakítása és népszerűsítése, amely a 

Földművelésügyi Minisztérium pályázatán 

elnyert támogatásból valósul meg. Minden 

korábbi résztvevőt, ill. új érdeklődőket is 

szeretettel várunk az augusztusi program 

megvalósításában. Kérjük, érdeklődésüket 

a rendezveny@hedervar.hu email-címen 

jelezzék.

Mivel újságunk megjelenése Húsvét 

környékére fog esni, ez úton is szeretnék 

mindenkinek áldott, békés húsvéti 

ünnepeket kívánni!

Szabóné Németh Ágnes

  Hédervár polgármestereMárcius 15-i koszorúzás esőben
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Tisztelettel köszöntöm az 

Olvasót! 

Takács Ádám Attila vagyok. 

A Darnózseli Közös Önkor-

mányzati Hivatalban 2016. 

március 21-től látom el az al-

jegyzői feladatokat. 

1985-ben születtem Pápán. 

Az általános- és középisko-

lát Szülővárosomban végez-

tem el. Igazgatásszervezői 

diplomámat 2007-ben a Bu-

dapesti Corvinus Egyetem 

Közigazgatástudományi Karán 

szereztem. 

Első munkahelyem, a Szi-

getköz kapujaként is ismert 

Győrújfalu község volt, ahol 

2008-tól a 2010. évi önkor-

mányzati választásokig láttam 

el a jegyzői feladatokat. Köz-

igazgatási szakvizsgám Győr-

ben szereztem 2009-ben. 

2011-től Keszthely melletti 

Reziben töltöttem be ugyan-

ezen pozíciót. Ottani vezetői 

megbízásomnak a Szegedi 

1971. április 16-án születtem Zalaegerszegen, iskolai végzett-

ségem gépjárműüzemi technikus, később pénzügyi-számviteli 

ügyintézői szakképesítést szereztem. Zalai származású vagyok, 

jelenleg Mosonmagyaróváron élek a párommal és a fi ammal. 

1990 júliusától folyamatos munkaviszonnyal rendelkezem. 

2009. március első feléig a versenyszférában dolgoztam. Főként 

könyveléssel és bérszámfejtéssel foglalkoztam, de volt egy rövid 

kitérőm az ügyfélszolgálati munkában is. 

2009 márciusának második felétől dolgozom a közszférában: 

először a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságánál, 

majd a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságnál dolgoztam. 

Az elején bérszámfejtéssel, majd a későbbiek folyamán Tb és 

Új aljegyző a Közös Önkormányzati Hivatalban

megelégedésére Hédervár, és a 

Közös Önkormányzati Hivatalt 

alkotó községek lakosságának 

és az állampolgárok érdekeit 

szolgálja ügyfeleink megelé-

gedésére.

Győrújfalui jegyzői tapasz-

talatomnak köszönhetően is-

merem a Szigetközi települések 

mindennapi életét, a községek 

lehetőségeit. A községekben élő 

helyi lakosság vendégszeretete, 

pedig még inkább arra sarkall, 

hogy párommal a Szigetközben 

letelepedve, hosszabb távon is 

Önökért dolgozva, Önöket 

szolgálhassam. 

Végezetül engedjék meg, 

hogy a megbízatásomhoz el-

engedhetetlenül szükséges bi-

zalmat megköszönjem Szabóné 

Németh Ágnesnek, Hérdervár 

polgármesterének, Fazekas 

Zoltánnak, Darnózseli község 

polgármesterének, Marovics 

Gézának, Dunaremete község 

polgármesterének, Tóth József 

Péternek, Lipót község Polgár-

mesterének, Timár Gábornak, 

Kisbodak község polgármes-

terének, valamint Veilandics 

Eszternek, a Darnózseli Közös 

Önkormányzati Hivatal jegy-

zőjének!

Kedves Olvasó és családtagjai 

részére Kellemes Húsvéti Ün-

nepeket Kívánva.

Takács Ádám Attila

Darnózseli Közös Önkor-

mányzati Hivatal aljegyzője

Tudományegyetem Állam és 

Jogtudományi Karán 2013. ta-

vaszán teljesítendő záróvizsga 

vetett véget. 

2014-től Nagykátán, egy Pest 

megyei 12 ezer főt számláló kis-

városban dolgoztam aljegyző-

ként, ahol az eljegyzői feladatok 

mellett a teljes anyakönyvi ügy-

intézést is elláttam. Felsőfokú 

tanulmányaim során szerzett 

ismereteim 6 közigazgatásban 

eltöltött év gyakorlati tapaszta-

lattal bővíthettem. 

A Darnózseli Közös ön-

kormányzati Hivatal aljegy-

zőjeként munkám során arra 

törekszem, hogy egy fi atalos 

hivatali életet alakítsak ki a 

Közös Önkormányzati Hiva-

tal hédervári kirendeltségén. A 

Közös Önkormányzati Hivatal 

hédervári kirendeltségének ve-

zetőjeként munkatársaimmal 

együtt célom, hogy a közigaz-

gatási feladatok ellátása, a helyi 

közügyek intézése ügyfeleink 

HIVATALI HÍREK

munkaügy felülvizsgálattal foglalkoztam. Magánéletem válto-

zása miatt Mosonmagyaróvárra költöztem 2015 márciusában, 

ennek köszönhetem, hogy 2015. áprilistól 2016. február végéig 

a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságán dolgoztam 

a folyószámla-kezelési osztályon, mint adóügyi ügyintéző. 

Feladatom volt többek közt az egészségbiztosítási szolgálta-

tási járulék fi zetési kötelezettség utólagos rendezése, adózói 

észrevételek reagálása, valamint adatszolgáltatás a Nyugdíj- és 

Rehabilitációs Igazgatóságok felé. A Darnózseli Közös Önkor-

mányzati Hivatal Hédervári Kirendeltségénél 2016. március 

1-jén kezdtem el dolgozni, mint adóügyi-igazgatási ügyintéző.

 Magyar Szilvia

www.hedervar.hu
 mindig aktuális: friss hírek, naprakész közérdekû információk
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Az önkormányzatoknál az évkezdés az új év terveinek 

átgondolásáról, a pályázati lehetőségek áttekintéséről és az ehhez 

elengedhetetlenül szükséges pénzügyi tervezésről, a költségvetés 

tárgyalásáról szól. Ezen tevékenységeket a testület gazdasági 

programjának megfelelően végzi. A testület munkaterve alapján és 

szervezeti és működési szabályzatának megfelelően előző évekhez 

hasonlóan két fordulóban – januári és februári ülésén- tárgyalta 

az önkormányzat és az óvoda költségvetését.

Hédervár Napsugár Napköziotthonos Óvodájának 2016. 

évi költségvetését a testület a 21/2016.(II.23.) önkormányzati 

határozatával hagyta jóvá. Az Óvoda megközelítőleg 39 millió 

forintból gazdálkodik, intézményi létszáma 7 fő.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 

162 millió forint, melyet Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 3/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről tartalmaz.

A testület a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését 20/2016.(II.23.) önkormányzati 

határozatával hagyta jóvá. A Hivatal 58 millió forint 

összegű állami támogatást kap. Hivatali létszáma a társulás 

egészét tekintve 12 fő. A Hivatal Hédervári Kirendeltségének 

főösszege 17 millió forint, létszáma pedig 3,7 fő. Kisbodak 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete adott helyszínt 

2016. február 4. napján a Darnózseli Közös Önkormányzati 

Hivatal társult képviselő-testületeivel tartott együttes ülésnek, 

ahol Hédervár 11/2016.(II.4.) határozatával a Hivatal 2015. 

évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót elfogadta. Ezen 

ülésen határozott többek között még a Hivatal működéséről, 

szervezeti kérdéseiről, illetve az ügyrendjéről is.

Hivatali hírek – jegyzői szemmel
Rövid híreink a januári és februári ülésről:

Módosításra került az Önkormányzat vagyonrendelete. • 
A módosítást az ún. „anyaggödör” értékesítése indokolta. 

A rendeletet – Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 1/2016. (1.22.) önkormányzati rendelete 

Hédervár Község Önkormányzatának vagyonáról, a 

vagyonnal való rendelkezés és a vagyonkezelés szabályairól 

szóló 9/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról- 

a www.hedervar.hu honlapon olvashatják.

Hédervár Község új rendezési tervének ügyintézése az utolsó • 
stádiumba lépett, a második körös véleményezések folynak, 

várhatóan áprilisi ülésén fogadhatja el a testület, május hónapban 

pedig kihirdetésre kerül.

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete • 
jóváhagyta a civil szervezetek elszámolását 17/2016.(II.23.) 

önkormányzati határozatával.

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerű-• 
sítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására meghirdetett HUNG-2015 pályázati felhívás 

keretében Hédervár Község Önkormányzata részére a 

földművelésügyi miniszter 3 millió Ft támogatási összeget 

ítélt meg. Hamarosan e pályázatnak köszönhetően a www.

hedervar.hu  honlapot is böngészhetik az érdeklődők.

Mindezen feladatok mellett az Önkormányzat folyamatos 

tárgyalásokat folytat a Piarista Rend Magyar Tartományával az új 

egyházi köznevelési tagintézmények létrehozásának érdekében. Az 

egyházi tagiskola mellett az óvoda átszervezését is megindította, melyről 

Szabóné Németh Ágnes polgármester asszony külön újságcikkben 

számol be Önöknek. Veilandics Eszter sk., jegyző

Itt a tavasz, sarjad a természet Hédervár 

zöld felületein is. Őszintén remélem, reméljük 

mindannyian – a Képviselő-testület tagjai és 

község dolgozói is -, hogy mindenki észleli, 

hogy szépülnek meg lassan, de folyamatosan 

Hédervár közterületei, utcái… Sok munkát 

fordítunk rá. A közterületi fák nagy része 

elhanyagolt állapotban, az eszközpark 

lepusztult, elavult, hiányos volt, amikor 2014 

őszén átvettük a feladatot. Azóta, az elmúlt 

alig majd’ másfél év alatt szerencsére sikerült 

átgondolt, értelmes testületi döntésekkel 

megfordítani a folyamatot: többek között új 

Stihl-gépeket, szakszerű eszközöket vásárolt 

2015-ben a falu, hosszú távú befektetésként 

kezelve a beruházást, egyben végre a minőségi 

munkavégzés lehetőségét is megteremtve. 

Kb. 2,5 millió forint értékben növekedett a 

település szerszám- és gépparkja, mióta ez 

a testület dolgozik.

Közterületeink karbantartása
A jó eszköz és megfelelő hozzáállás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük 

Hédervár különleges természeti környezetét, 

egyedülálló fáit, szebbé tegyük zöld területeit. 

Nyilván még mindig van hova fejlődni – ez 

természetes, de jó úton haladunk! A közös 

sikerhez elengedhetetlenül szükséges azonban 

a lakosság segítő, igényes és környezettudatos 

hozzáállása is, az Önkormányzat minden 

segítőkész, jó szándékú lakosra számít ebben 

a soha be nem fejezhető munkában. A köztéri 

szemetelés elkerülése (ld. parkok, árokpartok, 

vendéglátóhelyek környezete), a külterületi 

hulladéklerakás szégyenletes gyakorlatának 

tudatosítása, a szelektív hulladékgyűjtés 

megfelelő igénnyel vállalt alkalmazása, a jó 

közösségi együttélést elősegítő szabályok (kerti 

hulladék tüzelése, csendrendeleti szabályok) 

betartása mind-mind a község komfortérzetének 

javulását hozhatja már rövid távon!

2016 tavaszától tervezzük az újabb fák ültetését, 

közterületi virágosítást, melyhez lakossági 

javaslatokat is szívesen várunk! Az Önkormányzat 

új  szolgáltatásaként tavaly óta a házaknál kelet-

kezett felesleges zöld hulladékot megfelelő módon 

el tudjuk szállítani, minimális költség mellett (a 

bevételt természetesen a célfeladat ellátásának 

javítására forgatjuk vissza). Azt hiszem, minden 

gondolkodó ember egyetérthet azzal, hogy a XXI. 

században már nem illik, és nem is szükséges a 

közterületekre, köz- és magántulajdonú erdőkbe, 

útszélre borogatni az egyébként rendezett módón 

begyűjthető és feldolgozható „szemetet”… Az 

Önkormányzat lehetőség szerint mindenben 

segíteni próbál (rendelkezésre álló munkaerő 

és eszköz esetén), felmerülő igényeiket kérem 

jelezzék a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy 

személyesen nálam. Köszönöm fi gyelmüket, 

együttműködésüket!

Csanádi Roland alpolgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
Helyi adómértékek változása a 2016. évtől

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény alapján az 

önkormányzat közigazgatási területén a törvényben 

meghatározott adókat vethet ki. Hédervár községben a 

következő adók kivetése történt meg: telekadó; kommunális 

adó; idegenforgalmi adó; iparűzési adó; építményadó.

A helyi adók 2016. ÉVBEN ÉRVÉNYES mértékét Hédervár 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.

(XI.24.) önkormányzati rendelete határozza meg:

Építményadó esetében - a lakás célú épület után fi zetendő 

adómérték nem változott, ellenben a nem lakás céljára 

szolgáló épület, épületrész után duplájára emelkedett, 

azaz 200 Ft/ m2.

Telekadó - évi mértéke 2016. évtől 100 Ft/m2.

Magánszemélyek kommunális adója esetében - az 

adó évi mértéke 4000 Ft/évről 6000 Ft/év összegre 

emelkedett.

Az adó mértéke az - idegenforgalmi adó és az iparűzési 

adó tekintetében nem változott.

A rendelet teljes szövege elérhető a www.hedervar.hu vagy a 

www.njt.hu honlapcímeken, továbbá olvasható a hivatalban.

 Veilandics Eszter sk., jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
hivatali átszervezésről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. március 16. 

napjától Hédervár község adó és pénzügyeit Magyar Szilvia 

látja el Szabó Erika munkaviszonyának megszűnése miatt.

Az aljegyzői és anyakönyvi feladatokat 2016. március 21. 

napjától pedig Takács Ádám Attila végzi.

Az új kollégák a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 

Hédervári Kirendeltségén (Hédervár, Fő u 42.) fogadják 

az ügyfeleket, illetve telefonon a 215-388- os számon is 

segítséget nyújtanak felmerülő kérdéseikre.

A kollégák bemutatkozását külön cikkben olvashatják.

Veilandics Eszter sk., jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét az egy éve, 2015. március 31-

én elfogadott, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló szabályozás, 

(Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.

(IV.2.) önkormányzati rendelete) betartásra. A rendelet célja, hogy 

Hédervár község közigazgatási területén, belterületen a tűzvédelmi, 

tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a 

tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

A rendelet hatálya kiterjed Hédervár község közigazgatási területén, 

belterületen belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi 

személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy 

ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, 

tevékenykednek, illetve kiterjed kerti hulladékégetéssel kapcsolatos 

levegőtisztaság-védelmi tevékenységre. A rendelet értelmében a kerti 

hulladékot elsősorban vagy helyben történő komposztálással, vagy 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató 

általi elszállíttatással hasznosítani kell. 

Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e 

célra igénybe venni tilos. A kerti hulladék nyílttéri égetése 

egész éven át naponta 9 –18 óra között lehetséges, kivéve 

a vasárnap és ünnepnapokat. Tilos az égetés párás, ködös, 

esős, erősen szeles időjárás esetén, továbbá Magyarország 

hivatalos ünnepnapjain és Hédervár Község Önkormányzata 

által szervezett rendezvények napjain.

A rendelet teljes szövege elérhető a www.hedervar.hu vagy a 

www.njt.hu honlapcímeken, továbbá olvasható a Hivatalban.

Veilandics Eszter sk., jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. már-

cius 1. napjától a KÖH Hédervári Kirendeltségének 

ügyfélfogadása megváltozott:

Hétfő-Csütörtök 09.00–15.00 óráig

Péntek 09.00–13.30 óráig

Ebédidő 12.00–12.30 óráig

Jegyző és az aljegyző ügyfélfogadása is igazodik a 

Hivataléhoz, mely a következőképpen alakul:

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

Kedd:  09.00 óra–12.00 óráig 

Csütörtök: 13.00 óra–15.00 óráig

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 09.00 óra–12.00 óráig 13.00–15.00 óráig

Szerda: 09.00 óra–12.00 óráig 13.00–15.00 óráig

Péntek 11.00 óra–13.30 óráig

Veilandics Eszter sk., jegyző

FELHÍVÁS 
Önkéntes munkavégzési lehetőség biztosítása 

diákoknak!

A Hédervári Önkormányzat az idei évben is szeretettel 

várja azokat a diákokat, akik az érettségihez szükséges 

50 óra közösségi szolgálatot nálunk szeretnék teljesíteni. 

Jelentkezni e-mailben a rendezveny@hedervar.hu címen 

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

kulturális referensnél.
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Az első, hagyományteremtő 

Hédervári Családi Sport- és Egész-

ségnap 2015. augusztus 29-én 

került megrendezésre. Ezen a napon 

Szigetköz valamennyi oktatója és 

sportolója bemutathatta mesterségét, 

amit a rendezvényre látogatók ki is 

próbálhattak. A délelőtti sportolás a 

pár kilométeres Kastélypark-kör futással 

indult, amit 10 perces bemelegítés 

követett, majd sorra ki lehetett próbálni 

a különféle sportágakat. Ez a szombat 

kizárólag az egészségről, a sportolás 

szeretetéről és az arra való buzdításról 

szólt. A nap folyamán a részvevőknek 

ingyenes ivóvizet biztosítottunk, 

illetve a Kont Étterem kitelepülésével 

bizonyosságot nyert, hogy az egészséges 

ételek is lehetnek táplálóak és fi nomak! 

:-) Délelőtti programunkban kiemelt 

szerepet kapott a Mosonmagyaróvári 

Egészségfejlesztési Iroda. Az általuk 

kitelepült szakembereknél lehetőség 

volt teljes körű egészségügyi felmérés 

elvégeztetésére. A kisgyermekeket 

hatalmas és ingyenes ugrálóvár várta, 

illetve az Óvoda dolgozóinak segítségével 

kü lönfé le  üg yess ég i 

versenyeken vehetek rész, 

miután minden gyerkőcnek 

jutalom járt. Ez alatt a 

szabadtéri nagyszínpadon 

illetve a tornateremben 

sűrűn váltották egymást a 

bemutató- és „mini” órák 

egészen délután 17 óráig, 

több mint 20 bemutató- és 

„mini” óra” egyvelegéből válogathatott 

a sportolni vágyók köre, ahol minden 

korosztály talált magának megfelelő és 

neki tetsző sportot. A „mini órákon” való 

részvétel szinte egytől egyik teltházas 

volt az edzők nagy örömére. A sportnap 

megkoronázásaként 17.oo órától Rubint 

Réka 60 perces izzasztó alakreform 

órája következett, ahol több mint 

130 vendég mozdult egyszerre a zene 

ritmusára. Este 19 óra tájban kellemesen 

elfáradva, izzadtan, de élményekkel telve 

oszladozott a tömeg annak tudatában, 

hogy ezen a napon magával foglalkozott 

és tett valami jót az egészségéért… és 

várva, hogy lesz majd ilyen program 

jövőre is! 

Mi szervezők bizton állíthatjuk, hogy 

megérte a sok munkát és a több hónapnyi 

fáradozást. Ha csak egy embernek is 

segítettünk rádöbbenni az egészség és 

a mozgás fontosságára már megérte! 

Reméljük, hogy a sikeres 2015. évi kezdet 

után, és most már biztosan 2016-ban is, 

ill. ezentúl mindig, minden év augusztus 

utolsó szombatja egyenlő lesz Héderváron 

a Családi Sport- és Egészségnappal!!! 

Nem utolsó sorban szeretnénk meg-

köszönni két főszponzorunknak, 

Hédervár Község Önkormányzatának 

és a Greiner Bio-One Hungary Kft -nek a 

sok segítséget és a nagyvonalú támogatást! 

Megszámlálhatatlanul sokan támogatták 

még a rendezvényt, szolgáltatásaikkal, 

nyeremény-felajánlásokkal, anyagi 

hozzájárulással és segítő kétkezi munkával 

is, melyet ezúton is köszönünk.

Ne feledjétek: „...A sport nemcsak 

testnevelés, hanem a léleknek is az egyik 

legerőteljesebb nevelőeszköze....” 

(Szent-Györgyi Albert)

Kívánjuk, hogy neveljétek a testeteket 

és a lelketeket az év valamennyi napján 

és 2016. augusztus 27-én ismét legyen 

egy közös élményünk…

Üdvözlettel:

a szervezők – Eszter, Noémi, Bea

JÖN! JÖN! JÖN! - 2016. augusztus 27. 

GREINER Családi Sport- és Egészségnap Héderváron
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Nepomuki Szent János: Csehország, 

ill. a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok 

és halászok védőszentje. A gyónási 

titok mártírjaként tartják számon. 

Egyes helyeken a fuldoklók, illetve a 

bányászok, sóbányászok védőszentje. 

Közép-Európában sok hídon látható az 

a többnyire barokk kiképzésű szobor, 

amely egy papot ábrázol, mutatóujját 

ajkára téve, mintegy csendre intve magát 

és másokat. A hidak szentje s a gyónási 

titok vértanúja ő: Nepomuki János. 

Közép-Európa legismertebb szentjei 

közé tartozik. A legenda elmondja, hogy 

Wolffl  in János a kicsiny Pomuk (ma 

Napomuk) helységben született, Dél-

Csehországban. Jogi tanulmányainak 

befejezése után -- annak ellenére, hogy 

szegény szülőktől származott - - gyorsan 

haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint 

egyházi méltóságot és jelentős szónokot 

egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel 

király felesége őt választotta gyóntatójául. 

A király kezdetben igazságos és jóakaratú 

uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési 

kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé 

vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. 

Mivel azonban János nem volt hajlandó 

megmondani, kegyetlenül megkínoztatta 

(a kínzásban állítólag személyesen is részt 

vett) és a Károly hídról a Moldva folyóba 

dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte 

a királynénak, hol keressék a holttestet. 

Egy másik változat szerint a Moldva 

leapadt annyira, hogy megtalálhassák. 

Halálának éve 1383. A prágai Szent 

Vid-székesegyházban temették el. XIII. 

Benedek pápa1729-ben iktatta a szentek 

sorába. 

Oldaloltár a hédervári Szent Mihály 

plébániatemplomban: a felújított 

Nepomuki Szent János oltár ma újra 

teljes valójában látható, kimelekedő 

értéke a gyönyörű, portrészerű festmény, 

amely a szent félalakját ábrázolja fején 

papi süveggel. Kiváló kvalitású, 18. 

századi munka, talán Milldorferhez 

vagy köréhez köthető. Alatta a keretet 

tartó, széttárt szárnyú angyal felhőkön 

látható. Az oltár többi tartozéka: két 

nagyobb angyal, melyek egy-egy fára 

festett kisméretű képet, kartust tartanak. 

A képek Nepomuki Szent János életéből 

vett jeleneteket ábrázolnak. Az egyik 

angyal kéztartása a gyónási titokra 

utal. 

A Szent Mihály plébániatemplom 

felújítására a hédervári római 

katolikus Egyházközség és a Hédervár 

Templomaiért Alapítvány egymást segítve 

adta be pályázatait. Három pályázat 

együttes erejéből a főoltárkép, valamint 

a Nepomuki Szent János mellékoltár 

teljes restaurálása befejeződhetett. A 

Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

pályázatok 12.000.000 forintnyi forrást 

jelentettek, amely magába foglalta 

az Egyházközség 2.500.000 forintos 

önrészét is, így a hívek és támogatók 

által befi zetett felajánlásokat, egyházadót 

is a fejlesztésekre lehetett fordítani.

Soósné Dr. Erdős Violetta 
az Egyházközség képviselő-testületének tagja

A Nepomuki Szent János oldaloltár történeti leírása és felújításának menete

2016. február 20-án a segítő munka elismeréseként emlékéremmel díjazott barátaink
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Hédervár zarándokzászló-jának 

születéséről szeretnék pár szót szólni. 

Mint sokan bizonyára tudják, Hédervár 

plébániatemploma eredetileg nem a Szent 

Mihály templom volt, hanem az Árpád-fa 

mellett található Boldogasszony templom. 

Így a falu búcsúja sem Szent Mihályhoz, 

hanem Nagyboldogasszony napjához 

kötődik. A Nagyboldogasszony templom 

főoltárán az egykori visitációk szerint Mária 

mennybemenetele volt látható. Az 1634-

es visitáció szerint már két templom volt 

Héderváron. A Héderváry család a régi 

templomot egyre inkább csak temetkezési 

helyül használta, a rendszeres szentmise 

itt, a Szent Mihály templomban volt. A 

Boldogasszony templom eredeti oltárképe 

Lipótra, majd Nagylózsra került, viszont 

1679-ben Héderváry Katalin megépítette 

a Boldogasszony templom lorettói 

oldalkápolnáját, melyben a mai napig 

megtalálható az a Fekete Madonna szobor, 

mely az új zarándokzászlónkon is látható. 

A leírások szerint a szobornak már ebben 

az időben volt két garnitúra ruhája, melybe 

a Mária-ünnepek alkalmával felöltöztették. 

A kápolna évszázadokig búcsújáró hely volt. 

A II. világháború, majd a kommunizmus 

évei alatt a Kápolna állapota leromlott, a 

szobrot itt, a Szent Mihály templomban 

őrizték. 1989-ben volt az első tábori mise 

a Boldogasszony templom előtt, ahová a 

szobrot is kivitték a hívek. Ekkor indult 

el falunk vallásos újjáéledése is. Azóta a 

Boldogasszony templomot, és a Lorettói 

kápolnát felújították, a Mária szobrot 

restaurálták, és évről-évre több ember érkezik 

a Boldogasszony napi tábori szentmisére. 

Mivel a kápolna elég kicsi, ezért a szentmisét 

a templom előtti parkban tartjuk. Mikor 

megválasztottak polgármesternek, az első 

gondolatom az volt, hogy hozzuk ki Máriát 

ismét a Kápolnából, hogy a hívek láthassák 

a tábori szentmise alatt. Ez azonban nem 

volt megvalósítható, mivel a restaurálás 

után biztonsági okokból rögzítették a 

helyén. Ekkor javasolták a Máriát öltöztető 

asszonyok, hogy készítsünk egy zászlót, 

melyen a Mária szobor pontos mása látható, 

és ezt a zászlót tegyük az oltár mellé a tábori 

misék alkalmával. 2015-ben meg is szavazta 

Hédervár Önkormányzatának Képviselő 

testülete a zarándokzászló készítésének 

költségeit. Ezek után megkértem Györkös 

Hédervár zarándokzászlajának bemutatása

A zászló tervezésénél az alábbi szempon-

tokat vettük fi gyelembe:

 • A zászló alapszíne kék: kék az ég színe, az 

isteni és szellemi tulajdonságok szimbóluma 

a legtöbb vallásban. A középkorban és a 

reneszánsz idején a legdrágább festéket, az 

ultramarinkéket csak Szűz Mária ruhájához 

használták a festők. 

• A fehér szín (Mária ruhája): A fény, a 

tisztaság, a transzcendencia, a tökéletesség, 

az egyszerűség jelképe. A női princípium 

szűzi aspektusát jelzi.

• A sárga: Az örök fény, a felség, a hatalom 

kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és 

Isten között. A világos- vagy aranysárga a 

hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe.

• A piros hímzés hagyományos Hédervári 

minta, amit pirossal, ferde szállal, lapos 

és láncöltéssel, apró nyolcas öltésekkel 

varrnak ki. A hímzés folyamatos, ahányszor 

kiadja magát a minta egysége.

• A fohász a Hédervári Rózsaüzér Társulat 

által küldött fohász, az évszám 1679 pedig a 

Lorettói kápolna építésének ideje. A kutatók 

szerint a Mária szobor is ekkor készült, a 

hédervári szájhagyomány szerint azonban 

a szobor korábbi, mint a kápolna.

A zászló készítését a Koszó zászlókészítő 

műhely vállalta. Mária alakját fénykép 

alapján, számítógépes vezérlésű gépi hím-

zéssel hímezték a zászlóra, a szobor hatást 

speciális hímzőfonallal érték el. Eredetileg 

tavaly augusztus 15-re kellett volna elké-

szülnie a zászlónak, azonban úgy tűnik a 

zászló elkészülte bevárta a piaristák iskola 

átvételével kapcsolatos válaszát, ugyanis a 

két jó hír egy hetes különbséggel érkezett 

hozzánk. Így Zsolt atya, leendő iskola-

igazgatónk is itt van, és részt tud venni a 

zászló felszentelésében. Szeretnék köszönetet 

mondani mindenkinek, aki aktívan, vagy az 

összeg rendelkezésre bocsátása által részt 

vett a zászló megszületésében.

Szabóné Németh Ágnes, polgármester

Istvánt, a Hédervár Templomaiért Alapítvány 

elnökét, hogy tervezzék meg a zászlót, és 

keressenek zászlókészítőt, aki vállalja az 

elkészítését. Elnök úr a tervezésbe bevont 

engem is, és Sághi Gyulánét, aki a szobrot 

a legközelebbről ismeri, hiszen ő szokta 

öltöztetni a Mária-ünnepek alkalmával. 
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Matematikaversenyen voltunk Iskolanyitogató
Iskolánkból 21 tanuló vett 

részt a Megyei Zrínyi Ilona 

Matematika Versenyen, ame-

lyen Hornyák Levente Tamás 6. 

osztályos tanuló a 8. helyezést 

érte el. Felkészítő pedagógusa 

Pecznyik Mónika.

Erdős Cecília 3. osztályos ta-

nuló megyei 16. helyet szerezte 

meg, felkészítője Szabóné Hor-

váth Veronika. A 2. osztályo-

sok közül a legeredményesebb 

tanuló Nádasi Károly Antal és 

Szilágyi Samu lett. Felkészítő-

jük Fövényesiné Sághi Katalin. 

A 4. osztályosok közül Horváth 

Ádám és Szilágyi Viola szere-

peltek a legjobban, felkészítőjük 

Hornyákné Sulyok Anita.

2016. március 2-án játékos 

iskolanyitogatót tartottunk a 

hédervári Timaff y Tagiskolá-

ban.   A leendő első osztályosok 

az óvó nénivel érkeztek és nagy 

izgalommal és kíváncsiság-

gal ültek be az iskolapadba. A 

foglalkozás elején képzeletbeli 

kirándulást tettünk zenével és 

mozgással kísérve. Ezután egy 

rövid játékos „matematika óra” 

következett, ahol feladatlapon is 

bizonyíthatták ügyességüket a 

gyermekek és megszerezték első 

piros pontjaikat is. Ezt követő-

en medvevadászatra indultunk, 

majd a foglalkozás zárásaként 

színes pillangókat készítettünk. 

A szorgos kis kezek nagy igyeke-

A megyei iskolák közül csapat-

versenyben a 6. osztályosok a 12. 

helyet, a 2. osztályosok a 20. he-

lyet, a 4. osztályosok a 23. helyet 

szerezték meg. A 3. osztályosok 

a 30. helyezést érték el.

Gratulálunk a versenyzők-

nek, köszönjük a felkészítő 

kollégák munkáját!

zettel díszítették a színes lepkéket. 

Az óvodások lelkesen, kitartóan 

és fegyelmezetten tevékenykedtek 

a foglalkozás alatt.

Köszönjük Némethné Páli Má-

ria óvó néninek, hogy elkísérte 

a gyerekeket. Szeretettel várunk 

vissza minden kis óvodást a 

következő tanév első osztályo-

saként!

Hornyákné Sulyok Anita 

tanító

Köszönjük a falu lakosainak az Egyesületünk részére az 

elmúlt év folyamán nyújtott támogatásukat. Köszönettel 

fogadjuk a továbbiakban is a személyi jövedelemadójukból 

felajánlott 1%-ot, mely a Hédervári Polgárőr Egyesület mű-

ködését segítené.

Az egyesület adószáma: 18985184-1-08

Köszönettel: a Hédervári Polgárőr Egyesület tagjai

Hédervári 

Polgárőr Egyesület
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„Ha itt az ünnep, ünnepelni 

kell” – mondja a költő… Egy 

születésnap mindenki életében 

nagy dolog, egy kerek évforduló 

pedig különösen. Különleges ez 

az ünnep, hiszen 2016. április 

16-án (szombaton) 16.00 órai 

kezdettel emlékezünk meg 

névadónk, Dr. Timaff y László 

születésének 100 évfordulójá-

ról a Hédervári Polgármesteri 

Hivatal dísztermében. Ez az 

ünnep közös: mindenkié, nem 

csak az iskolai közössége, azoké 

a gyerekeké, akik most ide jár-

nak, hanem mindazoké, akik a 

sok-sok évtized alatt bármilyen 

módon kapcsolatba kerültek, 

kötődtek Laci bácsihoz. Az ün-

nepség egyben kezdete is annak 

az egész megyét átívelő rendez-

vénysorozatnak, amelynek első 

állomása lesz a mi megemlé-

kezésünk. Büszkék vagyunk 

arra, hogy mi műsorunk lehet 

a centenáriumi programok 

nyitánya!

Iskolánk 2004-ben vette fel 

Dr. Timaff y László néprajztu-

dós, tanító, népművelő, nevét. 

Idézzük fel, ki is volt ő valójá-

ban? „Tanító volt? Vagy favágó, 

vagy kántor, vagy néprajzkuta-

Dr. Timaff y László születésének 100. évfordulójára
tó… Tulajdonképpen mindig 

az, amit lehetőségként kínált 

neki az ember manipulálta „kö-

zösség”. Részben, időszakon-

ként dönthetett saját sorsáról, 

vágyairól, amit kellő humorral 

viselt, élt túl. De elsősorban em-

ber volt, akit az egyszerű em-

berek múltja, szellemi, tárgyi 

öröksége érdekelt.” 

Vizek titkát kereste, tanár-

nak adta a fejét, a néprajz tu-

dósa lett dr. Timaff y László. A 

Szigetköz, a Hany, a Rábaköz 

szerelmese. Magáról így vall: 

„Azért barangoltam, hogy az 

aprótájak régi élete ne menjen 

feledésbe, ne múljon az öre-

gekkel együtt, mert szívbéli 

hagyatékunk; szegényebbek 

lennénk, ha veszni hagynánk. 

Minden dal, szó, szokás kincs, 

önbecsülésre nevel, teendőket 

ad, előítéleteket szüntet meg.” 

Lángoló lelkesedés, hivatás és 

munkaszeretet határozta meg 

évtizedeit. Sose tolta magát 

előbbre, nem kapkodott köz-

életi hívságokra, hírnév után, 

nem halászta senki kegyét, 

csak szívós volt, makacs, kí-

váncsi. Ha olykor fölkereste 

az elismerés, örült neki. Azt 

mondták róla: ezen a vidéken 

egy európai. A kötelesség, a 

férfi as szótartás embere, a kér-

dező, a kutató földrajzos, a népi 

tudást mélyen tisztelő vándor, 

akinek társaságában, adomái, 

történetei mellett mindenki jól 

érezheti magát. Kötetre való 

anyagokat gyűjtött, amelyek 

folyóiratokba, könyvekbe ke-

rültek. A nagy egészet kereste 

mindig, igyekezett látón látni 

a táj meg az ember egybefo-

nódó életét. „Engem a hit, a 

szeretet meg a család húzott át 

a nehézségeken. Felneveltünk a 

feleségemmel három gyereket. 

Örvendünk az unokáknak. 

Azért barangoltam, hogy az 

aprótájak régi élete ne menjen 

feledésbe, ne múljon az öregek-

kel együtt, mert szívbéli hagya-

tékunk; szegényebbek lennénk, 

ha veszni hagynánk.”

Személyiségéhez kötődő, igaz 

magyarságot sugárzó szellem 

az intézmény nevelőmunkájá-

ban is nagy jelentőségű. Cé-

lunk, hogy olyan Timaff y-s 

szellemet alakítsunk ki, mely 

generációkon át összenő az in-

tézménnyel. Laci bácsi mun-

kája nyomán ránk hagyott 

szellemi, kulturális örökséget, 

a hagyományok tiszteletét, a 

múlt értékeinek megbecsülését, 

hagyományát ápolni, emlékét 

megőrizni kötelességünk. 

Ünnepségünkön az ő mun-

káját szeretnénk méltó módon 

felidézni. Megemlékező műso-

runkkal arra törekszünk, hogy 

segítsen minden érintettnek 

a legszebb emlékek felidézé-

sében. Az ünnepi műsorban 

Göndöcs László volt pol-

gármester visszaemlékezése 

után köszöntőt mond Szabóné 

Németh Ágnes jelenlegi pol-

gármester asszony; Palenik 

József vezetésével fellép az is-

kola néptánccsoportja; bemu-

tatkoznak zeneiskolásaink és 

énekkarunk¿ fellép a dunaszegi 

Rezeda Citerazenekar; felele-

venítjük a népi hagyományok 

közül a „Pünkösdölőt”, majd 

az ünnepséget Kórustalálko-

zó zárja Hédervár, Darnózseli 

és Ásványráró énekkarainak, 

kórusaink részvételével. Sze-

retettel várunk minden kedves 

érdeklődőt, emlékezzünk és 

ünnepeljünk együtt!

Fövényesiné Sághi Katalin 

tagintézmény-vezető

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány
Az Alapítvány elsődleges célja a Hédervári 

Napsugár Napköziotthonos Óvoda óvodásai-

nak és a Timaff y László Tagiskola tanulóinak 

támogatása.

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 

1%-ával a Hédervári Gyermekek Neveléséért 

Alapítványt!

Adószámunk: 18974720-1-08

Tudjuk fogadni egyéb felajánlásaikat is, akár 

az átutalási megbízáson feltüntetett, Önök által 

közvetlenül meghatározott célokra is.

Számlaszámunk: 58600214-11104067

Györkös István elnök, Kopócs Szilvia tag, 

Tóthné Göndöcs Annamária tag, 

Szédelyiné Gere Adél tag, Wiedemann-né Mayer Éva alapító, 

Szalainé Kiss Zita, Majlinger Antalné és Fövényesiné Sághi Katalin titkár 
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HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Ebben a tanévben nagy megtiszteltetés érte községünket.  A Szi-

getközi Esperesi Kerület hittanversenyét a Hédervári Timaff y László 

Tagiskola rendezhette meg dr. Galla Gábor esperes úr védnöksége alatt. 

A versenyben 2 – 8. osztályos ügyes hittanosok vehettek részt.

2016. február 27-én, szombaton reggel 9 órára érkeztek a 

versenyzők iskolánkba, hogy összemérjék tudásukat. Szigetköz 

szinte valamennyi települése képviseltette magát. Jöttek gyere-

kek Dunaszigetről, Kisbodakról, Püskiről, Dunaremetéről, Li-

pótról, Darnózseliről, Ásványráróról, Dunaszegről, Kisbajcsról, 

Nagybajcsról, Vámosszabadiról és Győr-Bácsáról. A vendéglátó 

Hédervári iskola 15 tanulója indult a versenyen.

A bejelentett 129 diák helyett 94 tanulót láthattunk vendégül 

szüleikkel, hitoktatóikkal együtt. Rendezvényünket megtisztelte 

Csámpai Norbert atya, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Szőgye, 

plébánosa, Dékány Ferenc atya, az Egyházmegye Katolikus Isko-

lai Főhatóság igazgatója, Ásványráró-Lipót plébánosa, valamint 

Fövényesiné Sághi Katalin tagintézmény-vezető. Rajta kívül még 

Sáling Györgyné Éva, Lipót, Ásványráró és Dunaszeg-Dunaszentpál 

hitoktatója és Seresné Domina Teréz hitoktató, az iskola magyar 

nyelv tanára volt segítségemre a verseny megszervezésében.

Az ünnepélyes megnyitó után a tanulók egy, a győri Egyházme-

gyei Hitoktatási Bizottság által összeállított feladatlap kitöltésével 

mutathatták meg felkészültségüket. Amíg a hitoktatók köztük a fent 

nem említett Stajrits Krisztina, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi 

hitoktatója, az atyák, a tagintézmény-vezető asszony és tanár kol-

légák bevonásával javították a versenylapokat, a gyerekek a Lipóti 

Pékség által kínált tízórai után a Boldogasszony Kápolnába láto-

gattak. Seresné Domina Teréz vezetésével megismerkedhettek 

Szigetköz egyik legrégebbi templomának, a Héderváry család 

temetőkápolnájának történetével, dallal köszöntötték a Lorettói 

kápolnában Szűz Máriát, és megcsodálhatták az Árpád-fát is. 

A verseny zárásaként került sor az eredményhirdetésre. Évfolya-

monként az első három helyezett juthat az április 9-én Győrben a 

Prohászka iskolában megrendezésre kerülő megyei döntőbe. Ők 

a helyezésüket tanúsító oklevél mellé kisebb tárgyi ajándékokat 

kaptak. De a verseny valamennyi résztvevője gazdag ajándékokkal 

Hittanverseny Héderváron

térhetet haza. A Hédervár Templomaiért Alapítványtól szép kiadvá-

nyokat kaptunk Hédervár nevezetességeiről és az alapítvány által a 

közelmúltban elvégzett felújítási munkálatokról. Az Egyházközség 

többféle Hédervári képeslappal ajándékozta meg a versenyzőket. 

A Rózsafüzér Társulat szép szentképeket adott a Fekete Máriáról 

és hátlapján egy Őt köszöntő hédervári énekkel. Köszönet az 

ajándékokért Györkös Istvánnak, a Hédervár Templomaiért Ala-

pítvány elnökének és a Kuratórium tagjainak, Mézes Attilának, a 

Plébániai Tanácsadó Testület alelnökének és a Testület tagjainak, 

Sághi Gyuláné Marikának, a Rózsfűzér Társulat vezetőjének és 

valamennyi tagjának, így Gondár Józsefné Zsuzsinak is, aki a 

Kápolna-látogatásban volt segítségünkre.

A hédervári gyerekeket külön dicséret illeti szép szereplésükért: 

Bertalan Tamara első lett a 2. osztályosok versenyében. Erdős 

Cecília 3. osztályos és Hegyi Anasztázia 6. osztályos tanulóink 

az előkelő 3. helyet szerezték meg. Mindhárman ott lehetnek a 

megyei döntőn. 

Szépen szerepelt még Szilágyi Viola 4. osztályos diákunk, aki a 4. 

helyen, Bódis Bianka 5. osztályos tanulónk, aki a 6. helyen, Horváth 

Ádám a 4. osztályból a 9. helyen és Hincsics Attila a 6. osztályból 

a 8. helyen végzett. Bugár Tamara, Hegyi Annamária, Illés Lilla, 

Kiss Fruzsina, Nádasi Károly, Noszky Vivien és Szilágyi Sámuel 2. 

osztályos, valamint Mester Bálint 3. osztályos és Szédelyi Martina 

5. osztályos tanulóink a középmezőnyben végeztek.  Valamennyi 

diákomnak szeretettel gratulálok, a továbbjutóknak eredményes 

felkészülést és további sikeres versenyzést kívánok!

Megköszönöm a Timaff y László Tagiskola intézményvezetőjé-

nek, Fövényesiné Sághi Katalinnak és kollégáinak, hogy nemcsak 

a helyszínt biztosították ehhez a minden résztvevő számára em-

lékezetes versenyhez, hanem a szervezésben és lebonyolításban 

is segítségemre voltak. Bízom abban, hogy az iskola és az egy-

házi szervezetek idei példás összefogása, segítő együttműködése 

Héderváron hagyományt teremtett, s a következő években is mi 

adhatunk otthont ennek a rangos versenynek!

Bán Elvira 

hitoktató (Hédervár, Darnózseli, Dunasziget)

Örömmel osztom meg Önökkel, hogy 

a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti 

összetartozás kollégiuma által 2015. február 

13-án megjelentetett NEA-15-M kódszámú, 

"Civil szervezetek működési célú támogatása 

2015.”című pályázati kiírásra benyújtott, 

NEA-NO-15-M-0623 pályázati azonosí-

tószámon nyilvántartásba vett, Alapítvány 

népszerűsítése weboldallal és kiadvánnyal 

című pályázattal 1 500 000 Ft összegű támo-

gatásban részesülhetett a Hédervár Temp-

lomaiért Alapítvány. 

Ezt a nagy lehetőséget közösségünk és 

Hédervár község jó hírnevének erősítésére 

használjuk.

2016-os kiadványunk a Szent Mihály plé-

bániatemplomban és a Boldogasszony-ká-

polnában nyomtatott változatban, Hédervár 

község és az Alapítvány honlapján pedig 

digitálisan érhető el. 

A Hédervár Templomaiért Alapítvány 

www.hedervarta.hu weboldalon és a 

facebookon is elérhető!

Györkös István elnök

Újabb megnyert pályázat
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Látva az adó 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait, kö-

szönetünket szeretnénk e sorokban is kifejezni! Községünkben 

nagyon sokan támogatták az Alapítványt és éltek a rendelkezés 

lehetőségével, így részesévé válva a közös munkának  Köszönjük 

a közösség nevében! Mindenkori célunk Hédervár évszázados 

értékeink megóvása.

Antóni Istvánné tag, Hegedűs Imre alapító, Györkös István elnök, Dr. Vágyi Ferenc Róbert tikár, Dr. Galla Gábor tag, 

Mézes Attila tag, Molnár Lajos tag

Hédervár Templomaiért Alapítvány

adószámunk: 19111706-1-08

Szívesen fogadjuk egyéb felajánlásaikat is:

bankszámlaszámunk: 58600283-11080013

HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY

A Hédervár Templomaiért Alapítvány önzetlen és elkötele-

zett munkája nyomán folyamatosan újulnak meg a település 

templomai, kápolnái és út menti keresztjei. Ennek kapcsán 

jutott megtisztelő osztályrészemül, hogy a művészettörténeti 

kutatómunka oldaláról támogathattam célkitűzéseiket. A 2000-

es évek legelején kaptam felkérést az Alapítványtól, hogy egy 

pályázathoz kapcsolódóan készítsem el a plébániatemplom 

építészettörténeti bemutatását, művészi értékeinek leltárát. 

A rutin jellegű munka azonban hamarosan új fordulatot vett, 

amikor rácsodálkozhattam a hédervári szakrális emlékek 

sokaságára és a történeti források – nyugodtan mondhatjuk 

minden túlzás nélkül – páratlan gazdagságára. Az esztergomi 

Prímási Levéltár iratanyaga, az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

hiánytalan sorozata és a plébánián megőrzött Historia Domus, 

számadáskönyvek illetve más dokumentumok hatalmas lehe-

tőséget rejtettek. Általuk olyan részletességgel és mélységgel 

lehetett bemutatni Hédervár egyházi emlékeinek több, mint 

félezer évet átfogó történetét, amely térségünkben igazán 

párját ritkítja. És rajtuk keresztül Hédervár egykori lakóinak, 

földesurainak életébe, mindennapjaikba és ünnepeikbe is 

bepillantást nyerhettünk.

Számomra külön emlékezetessé tette e kutató- és feldolgozó 

munkát, hogy itt próbálhattam ki azt a komplex megközelítést, 

amely a szakrális emlékek elszigetelt elemzése helyett a település 

egészében helyezte el azokat és kívánta időbeli átalakulásukat 

társadalomtörténeti kontextusba helyezni. A szakrális topográfi a 

Hédervárott tesztelt metodikáját azután a későbbiek során másutt 

is sikerrel alkalmazhattam.

A Szigetköz gazdag kulturális értékekben, ám Hédervárt ki-

tüntetett hely illeti meg. A Hédervár Templomaiért Alapítvány 

célkitűzései és munkája révén eddig is sokat tett azért, hogy 

ezeket a kulturális kincseket megóvja és megújítsa. Köszönet 

lelkesedésükért és elhivatottságukért!

Székely Zoltán, művészettörténész, múzeumigazgató
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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

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   

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

   SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS

Járási Kormányhivatal ügysegéd

Dr. Cseh Szilvia, 06 96/795-157

ügyfélfogadás: csütörtök, 10.00-12.00 óráig

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 Általános Iskola

intézményvezető: Fövényesiné Ságh Katalin

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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HÉDERVÁRI ÍZEK

Hédervári méz – Radovics Csaba méhészete

2010–ben kezdetem méhészkedni Héderváron 2 db méhcsalád-

dal. Az eltelt 6 év alatt sikerült ennek a többszörösére felfejleszteni 

méhészetemet, részben méhcsaládok vásárlásával, részben a 

saját állomány szaporításával. Közben 2011-12-ben papíron is 

megszereztem e méhész szakmához szükséges végzettséget. Az 

évek során saját tőkéből és pályázati forrásokból folyamatosan 

fejlesztem méhészetemet. 

Mivel méheimmel vándorlok így több fajtaméz pergetésére 

van lehetőségem. Amennyiben az időjárás is kedvező abban az 

esetben akác, repce, facélia, hárs, napraforgó, mustár, fenyő vi-

rágzásról hordanak nektárt a méheim, így ezekkel a mézfajtákkal 

tudom kiszolgálni megrendelőimet. Mézeim káros anyagot nem 

tartalmaznak, mert kizárólag engedélyezett szereket használok a 

méhbetegségek megelőzésére, valamint az atkák elszaporodása 

ellen. Egyéb méhészeti termékeket is kínálok, többek között 

nyers és szárított virágpor, propolisz tinktúrát. Minőségi üveg és 

csomagolóanyagot használunk ügyelve a termék és megjelenés 

összhangjára. Termékeimet a környékbeli piacokon, vásárokon 

és természetesen háznál is értékesítem, ahol vevőimnek mindig 

lehetősége nyílik vásárlás előtt a mézek kóstolására is!:-)

Vevőim gyakran kérdezik, hogy milyen is a jó méz? A kris-

tályos méz hamis? Mi is a méz? Engedjék meg, hogy pár mon-

datban itt válaszoljak fenti kérdésekre: annak ellenére, hogy 

hazánkban, ahol a méhészkedésnek nagy múltja van, a fo-

gyasztói kultúra alacsony, no nem azért mert az emberek nem 

ismerik a mézet , hanem mert nem mutatta meg nekik senki, 

hogy milyen is az igazán jó méz, mit keressenek a polcokon. 

A kereskedelem csak akác és vegyes mézet ismeri. A jó méz 

olyan, mint a jó bor, mindenkinek más ízlik. A mézet a méhek 

a növények nektárjából vagy a növények levelein levő édes 

nedvekből gyűjtik, majd saját mirigyváladékukkal vegyítve 

mézgyomrukban átalakítják és a lépekbe ömlesztve mézzé ér-

lelik. Tartalmaz a többi között B1, B2 és C vitamint, de ennél is 

fontosabbak az ásványi sók, például a kálium, nátrium, kalcium 

és vas. Van még benne ezen kívül gyümölcs- és szőlőcukor és 

különféle aminosavak. Illat- és aromaanyagai étvágyjavítók, és 

fájdalomcsillapító, nyugtató hatásuk is van. Felveszi a küzdelmet 

a baktériumokkal, táplálja az izmokat és külső sebkezelésre is 

kiválóan alkalmas. A mediterrán országokban a kristályos méz 

igen népszerű, addig mi, magyarok, a világos, nem kristályosodó 

akácmézet favorizáljuk. A fogyasztók közül sokan valamiféle 

hibának fogják fel a kristályosodott mézet. Erről azonban szó 

sincs: a kristályosodás természetes folyamat, amely azt mutatja, 

hogy „él” a méz. Az igazi méz előbb-utóbb – attól függően, 

hogy a természetes cukrok milyen arányban vannak benne 

jelen – kikristályosodik. Az akácméznél ez viszonylag lassan 

következik be. A kristályosodás azonban sem a méz kedvező 

hatásait, sem az ízét nem befolyásolja. Aki mégis idegenkedne 

tőle, könnyen varázsolhat a kristályosból folyékonyat. A mele-

gítéssel azonban vigyázzunk: legfeljebb negyvenöt fok az, amit 

a méz károsodás nélkül elvisel. Ezért nem ajánlatos túlságosan 

forró teába mézet önteni. A tárolásnál az üzletben és otthon 

is vigyázni kell arra, hogy ne süssön rá a nap. Legjobb sötét, 

hűvös helyen tartani.

Végezetül szeretném megköszönni, hogy bemutatkozhattam a 

Hédervári Hírforrás hasábjain, és továbbra is várom szeretettel 

eddigi és új vásárlóimat!  Radovics Csaba, hédervári méhész
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