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Gyermekkoromban olvastam először 

ezt a verset… nem értettem ugyan min-

den szavát, de megérintette szívemet 

az, amit akkor még csak megsejtettem 

belőle, és most...? Most megerősíti a 

szívemet az, amit már értek: a halál és 

a születés misztériumát, a hit remény-

ségét, az ember szív-központúságát, 

az igaz szeretet szenvedéssel átszőtt 

szövetét, a viszonylagosságot, a tüzet... 

A legszebb az utolsó kép:

„S az újszülött rügyező ágakkal

Lángot rak a fázó homlokok mögé.”

Az Újszülött, a Megváltó, a Szabadító, 

zsenge, tavaszi, élő ágakkal lángot rak… 

tudja, hogy fázunk, belülről fázunk, di-

dergünk sokszor… de miért is? Mert 

elvesztjük Vele, Istennel a személyes 

kapcsolatot. Mindent megteszünk, hogy 

minél távolabbra rugaszkodjunk tőle… 

életünkre nézve sokszor úgy érezzük, 

ránk nem érvényesek törvényei, ajánlá-

sai, melyeket azért adott, hogy megőriz-

zen minket. Bár csak mind úgy tudnánk 

érezni, ahogy Pál Apostol megfogalmazta: 

A képek több mint 100 éve, a mai Fő u. (Kossuth L. u. keresztező-

désénél készültek. A felső kép Dr. Gárdos orvosnak a mai Kossuth 

L. u.) Boldogasszony sor sarkán álló házát ábrázolja – a lipótsori 

házrész ma is megtalálható, a Tölgyfa kocsma üzemel benne. 

Az alsó kép a mai Kápolna-park, a Fő út felől nézve. A házsor 

elején Farkas János vegyeskereskedése áll, helyén ma a jelenleg 

trafi kként üzemelő épület található.

Az alsó kép kapcsán az egyetlen helyes megfejtést Bálint Attiláné 

Emi nénitől kaptuk, köszönjük a fi gyelmét!

Karácsony

„Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk…” 

(Ap. Csel. 17., 28.)

Azon az első karácsonyi estén Betlehem-

ben Isten az irántunk való szeretetéből lett 

emberré… és azóta velünk van, ragaszko-

dik hozzánk és csendben vár. Vár, hogy 

kinyissuk szívünk ajtaját és beengedjük, 

hogy a szívünkben rakhasson, gyújthas-

son lángot, a szeretet lángját, a szabadítás 

lángját, mely nem csupán egy csodákkal 

teli estén, hanem egész életünkben me-

leget, reménységet adhat. Önmagát adja 

nekünk, azért, „hogy aki benne hisz, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen…” 

(Jn. 3., 16.) S.J.

Legalább húsz fok hideg van,

Szelek és emberek énekelnek,

A lombok meghaltak, de született egy ember,

Meleg magvető hitünkről

Komolyan gondolkodnak a földek,

Az utcák biztos szerelemmel

Siető szíveket vezetnek,

Csak a szomorú szeretet latolgatja,

Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,

Fa nélkül is befűl az emberektől;

De hová teszik majd a muskátlikat?

Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég

S az újszülött rügyező ágakkal

Lángot rak a fázó homlokok mögé.

József Attila, 1923. dec.

ELŐZŐ 

SZÁMUNKBÓL:
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HÉDERVÁRI ADVENT 2016

Megkezdődött az ünnepre való felkészülés: november 20-án, 

Krisztus Király vasárnapján különleges szentmisén vehettünk 

részt, az Egyházközség gyermek-énekkara  énekelt Varga Veronika 

piarista tanítónő gitárkíséretével. November 26-án meggyújtottuk 

az első adventi gyertyát a Hédervári r. k. Egyházközség szervezésében, 

a Szent Mihály plébániatemplom előtt.

Közös, ünnepi gyertyagyújtás az adventi hétvégeken: 

szombatonként 17.00 órakor

A második adventi gyertyát az Önkormányzat szervezésében 

december 3-án szombaton este 17.00 órakor Simon Bence 

ütőhangszeres művész és a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak 

közreműködésével adott koncert keretében gyújtjuk meg a 

plébániatemplomban. A koncert után 18.00 órakor Dr. Galla 

Gábor esperes úr megáldja a település Betlehemét, majd ezt 

követően a Polgármesteri Hivatalban jótékonysági karácsonyi 

vásárra várja az érdeklődőket. December 5-én, hétfőn 16.00 

órától érkezik a hédervári Mikulás.

A harmadik gyertyát december 10-én szombaton este 

a Boldogasszony-kápolnában a Rózsafüzér Társulat és a 

Nyugdíjasklub vezetésével gyújtja meg az egyházközösség. 

A negyedik gyertyát ismét a Szent Mihály plébániatemplomban 

gyújtjuk meg december 17-én, szombaton 17.00 órakor. A gyerekek 

ekkor mutatják be „Az angyalka segített…” c. mesejátékot.

December 24-én délelőtt 10.00 és 12.00 óra között a 

gyerekek 4–6 fős csoportokban felnőtt vagy gimnazista kísérettel 

betlehemeznek. A betlehemezésre Láng Mercédesznél (+36 

30/500-2043) lehet jelentkezni advent második vasárnapjáig 

(december 4.) Idén is a legkisebbek (óvodások és az alsó tagozat) 

díszítik fel a templomban a Betlehem mellett álló karácsonyfákat. 

Piros szívet rakhat a fára, aki részt vett a szentmisén, ezüstöt, 

aranyat, aki szentáldozásban is részesült. 

Szabó Csaba idén is elviszi az érdeklődő gyermekeket december 

24-én egy szép erdei sétára. Találkozó a Szent Mihály templom 

előtt délután 15.00 órakor. A tavalyi tapasztalatok alapján a 

kisebbek (óvodásokat várunk erre a programra) egy rövid sétát 

tesznek a Kastély-parkban és utána a Civil Házban játszik velük 

és mesét olvas nekik Horváth Csenge és Láng Mercédesz. A séta 

alatt madarakat fogunk etetni, aki teheti, erre a célra hozzon 

magával egy almát. Kérjük a szülőket, hogy bizalommal bízzák 

ránk gyermekeiket erre a kis időre, még emlékszünk arra, mennyi 

dolga volt az angyalkáknak Karácsony délutánján. 1/2 5 órakor 

találkozunk ismét a templom előtt. Erre az időpontra jöjjenek a 

szülők is gyermekeikért, mert velük együtt szeretnénk meggyújtani 

Betlehem gyertyáit és énekelni egy kicsit. 

December 24-én, szombaton a karácsonyi mise este 22.oo 

órakor kezdődik a Szent Mihály templomban. A pásztorjátékot 

ebben az évben a hédervári piarista iskola 5. osztálya fogja 

bemutatni Seresné Domina Teréz vezetésével. 

December 25-én, vasárnap délelőtt 11.00 órakor ünnepi 

szentmise lesz a Szent Mihály plébániatemplomban. 

December 26-án, hétfő délelőtt 11.00 órakor Szent István-napi 

ünnepi szentmise lesz a Szent Mihály plébániatemplomban.

Szentmise az Egyházközség gyermekénekkarával

Meghívó
2016. december 3-án, szombaton 17 órakor

SIMON BENCE
ütőhangszeres művész,

a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanárának

közreműködésével
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁST 

tartunk
a hédervári Szent Mihály templomban

(9178 Hédervár, Petőfi  u. 3.)

Az áhítat programja:
J. S. Bach: G-dúr szvit BWV 1007

Elmélkedés és gyertyagyújtás
J. S. Bach: D-dúr szvit BWV 1012

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!



32016. tél Hédervári Hírforrás

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Tisztelt érdeklődő hédervári lakosok! 

2016-ot Hédervár életében kiemelkedően 

fontos, aktív évként éltük meg, így 

néhány témában érdemes áttekinteni, 

összefoglalni közös - nagyobbrészt sikeres! 

– erőfeszítéseinket, eredményeinket, 

tennivalóinkat:

Hédervári iskola: januárban örömteli 

hírrel indult az év, a Piarista Rendtől 

végre megkaptuk a várva-várt választ, 

hogy átveszik iskolánk fenntartását. 

Ezzel lehetővé vált az elmúlt ciklusban 

„elvesztett” hetedik és a nyolcadik 

osztályok hazahozatala Hédervárra, 

felmenő rendszerben. Gazdaságossági 

szempontokat is fi gyelembe véve az iskola 

és az óvoda egy intézményként került 

a Piarista Rend működtetésébe 2016 

szeptemberétől, Vereb Zsolt piarista atya, 

a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium 

igazgatójának irányításával. Köszönjük 

Zsolt atya támogatását és jó munkát, 

sok sikert kívánunk neki és kollégáinak 

is Héderváron! Így több pénz maradt az 

esetlegesen szükségessé váló felújításokra 

és a gyerekeknek is zökkenőmentes lehet 

az egységes intézményben az óvodából az 

iskolába való átmenet.

Hosszú, az érintett kormányzati 

hivatalokkal is folytatott tárgyalások 

után, több hónapos, megfeszített közös 

munka eredményeként 2015. május 

19-én Budapesten aláírtuk Labancz 

Zsolt piarista tartományfőnök atyával a 

szükséges szerződéseket. A nyár folyamán 

a megyei Kormányhivatal is áldását adta 

az átalakulásra, így megkezdődhetett az 

érdemi munka! A hédervári tanárokat 

– akik vállalták az új feladatokat és 

körülményeket - átvette az egyházi iskola, a 

felső tagozaton a szakos ellátottságot, amit 

eddig a darnózseli tanárok biztosítottak, 

szeptembertől a Mosonmagyaróvári 

Piarista Gimnázium tanárai látják el. A 

megújulás fényében két új, fi atal tanár is 

felvételt nyer, német és matematika szakon. 

A korábbi megállapodásnak megfelelően 

az Önkormányzat anyagilag is támogatja 

az iskolát. A hivatalos átadás-átvételre 

szeptemberben került sor. Mindegyik 

intézményben (óvoda/iskola) aktívan 

részt vettünk a leltárazásban, illetve az 

ingó és ingatlan vagyon rendezésében, 

működtetésre való átadásában. Ebben a 

nálunk a polgármester nem főállásban, 

hanem társadalmi megbízatásban látja 

el a feladatokat. Úgy érzem, hogy ez az 

átszervezés jól sikerült, menet közben 

több, szükséges és elkerülhetetlen személyi 

változás (nyugdíjazás, felmondás, lemondás, 

felvételek) után mára már zökkenőmentes 

és hatékonyabb a feladatellátás, felgyorsult 

az ügyintézés. 

Költségvetés: 2016 elején Hédervár 

község költségvetését 138.844.000,- Ft 

főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület. 

Több „tűzoltó” beavatkozás mellett nagy 

beruházást az idei évre nem tervezhetett 

a község. Többek között a Hédervár Fő u. 

40. szám alatti önkormányzati ingatlanok 

felújítását és komfortosítását lehetett végre 

elindítani. Évtizedes elhanyagoltság után 

bevezettük a vizet és a szennyvizet, így 

pótoljuk a sok éves lemaradást ezen a 

területen is. A lakóingatlanok tekintetében 

némiképp emeltük a bérleti díjakat azért, 

hogy az ebből befolyó bevételből a többi 

ingatlan felújítását is fi nanszírozni tudjuk 

majd. Különösen a „rendőrlakások” 

tekintetében indokolt még a felújítás, ahol 

a nyílászárók cseréjét és az életveszélyes 

villanyvezetékek felújítását szükséges 

elvégezni.

Külön örömhír év végére, hogy egy 

november végi, kormányzati döntésnek 

köszönhetően a Belügyminisztériumtól 

19.500.000,- forintot kapunk 2017-ben 

a ravatalózó és temető fejlesztésére. Az 

előkészített, jóváhagyott tervek megvalósítás 

és akár kiegészítésé nagy munkát, 

összefogást igényel jövőre az önkormányzat 

és a helyi vállalkozók, támogató lakosok 

részéről. Számos olyan feladatat lesz, amit 

közösségi együttműködéssel, társadalmi 

munkában érdemes elvégezni a fejlesztések 

kiterjeszthetősége érdekében.

Közterületek: áprilisban rózsákat rendelt 

az Önkormányzat, melyeket az előző évhez 

hasonlóan először azok a közösségek, civil 

szervezetek kaptak meg, akik „örökbe” 

fogadtak egy-egy parkot. Így a nyugdíjasok 

a Rozália-parkban, a polgárőrök a 

Parázsszög téren, a tűzoltók a Kápolna-

parkban, míg az iskolások és az óvodások a 

Krumplibogár mellett ültették el a rózsákat. 

Mivel sok rózsatő megmaradt, a lakosoknak 

is lehetőségük volt arra, hogy aki vállalta, 

hogy közterületen elülteti (a háza, boltja 

munkában nagy szerepe volt kollégánknak, 

Péterfi  Jánosné Aninak, aki mind a KLIK, 

mind pedig a Piarista Rend irányába precíz 

kimutatásokat készített a vagyonunk 

tekintetében. Ezúton is köszönöm, hogy 

- akár munkaidőn túl is - rengeteget 

dolgozott, hogy határidőre elkészüljenek a 

szükséges dokumentumok, kimutatások. Az 

átadás-átvétel során műszakilag is alaposan 

fel lett mérve az önkormányzati tulajdonú 

épületek állapota, mely felmérés alapján 

megállapításra került, hogy az eddigi állami 

működtető szerv, a KLIK sajnos nem 

jelezte az épületek állagát veszélyeztető 

műszaki problémákat (csőtörés, beázások, 

vízelvezetés problémája). Az épületek 

megfelelő műszaki állagát veszélyeztető 

problémákat igyekszünk folyamatosan 

rendezni, megoldani.

Önkormányzati hivatal struktúra 

fejlesztése, átalakítása: februárban 

Darnózseli, Kisbodak, Lipót, Dunaremete és 

Hédervár képviselő-testületei közös testületi 

ülést tartottak. Kezdeményezésünkre a 

Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) 

működését úgy módosította az öt község 

vezetése, hogy lehetővé vált végre egy 

felsőfokú végzettségű aljegyző alkalmazása 

az öt települést ellátó szervezetben. Az 

új aljegyző munkaidejének 50 %-ában 

a KÖH Hédervári Kirendeltségén látja 

el feladatait. Mivel a hivatali struktúra 

is átalakult, a munkakörök is változtak. 

Az átalakítással igyekeztünk a munka 

hatékonyságát növelni, illetve helyben 

alkalmazkodnunk kell ahhoz is, hogy 

a környékbeli gyakorlattól eltérően 



4 2016. télHédervári Hírforrás

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

előtt), és vállalja, hogy utána gondozza, 

az ingyen kaphatott rózsatöveket. Szintén 

áprilisban volt az utóbbi évek legnagyobb 

volumenű, kül- és belterületi szemétszedési 

akciója Héderváron, melyet idén a Tűzoltó 

Egyesület vállalt magára Ábrahám Szilvia 

vezetésével.

Rendezvényeink: május elsején a 

szokásokhoz híven a civil szervezetek 

szervezésében került megrendezésre a 

majális a focipályán és szintén májusban 

ünnepelte a Nefelejcs Nyugdíjasklub 

fennállásának 20. évfordulóját.

Május 27-én az Önkormányzat 

nagytermében a Piarista Diákszínpad 

előadásában megnézhettük Tamási Áron 

Vitéz lélek című darabját. Köszönjük 

a színvonalas előadást a diákoknak és 

tanáraiknak! Június 4-én megtartottuk 

a hagyományos Falunapunkat, és nagy 

örömünkre a júniusi, visszajáró „Art 

Flexum Nemzetközi Művésztelep” idén is 

sikerrel zárult.

Helyi kezdeményezésre idén 4 

alkalommal kisebb közösségépítő 

rendezvényt is tartottunk, februárban 

farsangi rongyosbált, húsvét előtt kézműves 

foglalkozást, gyermeknap alkalmából az 

iskolaudvaron, illetve Szent Mihály napján 

a Boldogasszony-kápolna parkjában volt 

színes gyerekprogram-sorozat, ügyességi 

játékok és még kisebb kézműves vásár is. 

Nagyobb feladatot jelentett, hogy a 

Földművelésügyi Minisztériumtól 100 %-os 

támogatottsággal 3 millió Ft-ot nyertünk 

a hungarikumokat és helyi értékeket 

népszerűsítő pályázaton: májusban 

ellátogattunk testvértelepülésünkre 

Héderfájára és eljutottunk a Csíksomlyói 

Búcsúba; az augusztus 10-14. között e 

projekt keretében megtartott rendezvények 

az idén nálunk sorra kerülő hagyományos 

hármas testvértelepülési-találkozó sikeréhez 

is hozzájárultak. A rendezvényeken 150-200 

fő vett részt, Héderfájáról, Éberhardról és 

természetesen Hédervárról is. A budapesti 

és éberhardi kirándulások után, szombaton 

Héderváron vettek részt a vendégek a 

Nagyboldogasszony Napok rendezvényein. 

A három Kárpát-medencei magyar 

testvértelepülés lokálpatrióta közösségeinek 

programját a Világvándor Alapítványon 

keresztül a Nemzeti Együttműködési alap 

(NEA) Nemzeti Összetartozás Kollégiuma is 

támogatta. A programok megszervezésében 

nagy segítségemre volt többek között Szalai 

Zita, Kránicz Sándor, Szilágyi Dániel és 

Nádasi László. Ez úton is köszönöm a 

közösségért végzett munkájukat!

Augusztus végén került sorra a II. 

Családi Sport és Egészségnap, melyet a 

Greiner Bio One Hungary Kft  mellet a 

Hédervári Önkormányzat is támogatott 

anyagilag. Október 23-án megemlékeztünk 

az 56-os forradalom és Szabadságharc 

60. évfordulójáról és most október végén 

nyílt meg Borbély Károly festőművész 

állandó kiállítása itt az Önkormányzat 

nagytermében.

Jelenleg készülünk a minden 

évben kiemelkedően fontos idősek 

napi rendezvényre, a hagyományos 

hédervári Mikulás-járásra, és az adventi 

gyertyagyújtások közül a második gyertya 

meggyújtása lesz az önkormányzat 

feladata, ekkor a tavalyi évhez hasonlóan 

karácsonyfa-díszítést és egy kis ünnepi 

hangulatú jótékonysági vásárt is szervezünk 

az óvoda és az iskola javára.

A jelenlegi önkormányzati választási 

ciklus feléhez közeledve nagyobb ívű 

kitekintést is szeretnék tenni, arról 

beszélnék pár szót, hogy a választásokkor 

tett ígéreteinkből eddig mi valósult meg, és 

milyen feladatok állnak még előttünk?

A választási programunkban szerepelt:

Helyi gazdaságfejlesztés, a turiz-
mus fejlesztése:  Kastélypark 

rendbetétele, kézműves vásárok 

hagyományainak felélesztése, a 

hédervári Nagyboldogasszony napi r. 

k. búcsú bekapcsolása a magyarországi 

zarándokturizmusba, a Mosoni-

Duna part rendbetétele, a turisztikai 

vállalkozások koordinálása… – e 

területen nem állunk rosszul:

– a Hédervári Kastély állami 

tulajdonosával (MANK, dr. Hóvári 

János főigazgató) történt tárgyalások 

eredményeképpen novembertől 

már dolgoznak a kertészek, akik az 

életveszélyes fákat visszametszik, a 

fertőzött bokrokat visszavágják, így 

reméljük, tavaszra egy kicsit megszépül 

a kastélypark. A jó együttműködés 

jegyében a MANK vezetősége 

felajánlotta az Önkormányzatnak a 

kivágásra kerülő faanyagot a rászorulók 

között kiosztható szociális tűzifaként 

(a rászorulók a szociális rendeletünk 

alapján írásbeli kérelem beadásával, 

testületi döntés után kapják meg az 

igényelt támogatást);

– Kézműves vásári rendezvények és 

a hagyományos búcsú felélesztése 

terén is sokat haladtunk előre (a 

helyi turisztikai vállalkozásokat 

több alkalommal is megszólítottam 

akár pályázati, akár közös kiállítási 

lehetőséggel, eddig még nem éltek 

egyikkel sem, de bízunk a jövőbeni 

együttműködésben).

Munkahelyteremtés:  a főállású 

polgármesteri pozíció megszüntetése, 

ellenben a településgazdálkodásnál 

létszámbővítés, a helyi alvó vállalkozások 

(lóistálló, pálinkárium) felélesztése… - 

itt a főállású polgármesteri bértömeg 

megspórolásából sikerült egy fél állású, 

de helyben elérhető aljegyzőt alkalmazni 

a KÖH-ön belül, illetve a közterületi 

munkásaink létszáma is egy fővel nőtt. 

Az alvó vállalkozások felélesztésével még 

adósok vagyunk, de azon leszek, hogy az 

öt éves ciklus alatt itt is érjünk el valami 

előrelépést!

Állami munkahelyteremtő progra-
mokban való aktív részvétel: 

szintén szerepelt a szórólapokon, de 

e területen még elégedetlen vagyok, 

bár a közmunkaprogram lehetőségeit 

maximálisan kihasználjuk; a közterületi 

közmunkásokon kívül egy fő kulturális 

közmunkást is sikerült alkalmaznunk.

Intézményfejlesztés  területén egyrészt 

nagy előrelépés, hogy iskolánk aggasztó 

helyzetét sikerült megoldanunk, 

másrészt az uniós operatív programok 

kihasználása, amit szintén terveztünk, 

egyelőre még nem indulhatott meg, 

mivel az állami kiírások (TO) késnek, 

illetve amire pályáztunk, ott még nem 

történt meg az elbírálás. Az óvoda 

épületén apróbb felújítások önerőből 

és szülői támogatással valósultak meg. 

A bölcsőde létrehozása kapcsán eddig 

csak olyan pályázatok jelentek meg, 

ahol a mi településünknek esélye sem 

volt pályázni, a tervezett közösségi 

ház (IKSZT) pályázatoknál pedig az 

új Vidékfejlesztési Program csak 1000 

fő alatti településeken támogatja a 

beruházást. Ettől függetlenül fi gyeljük 

a pályázati lehetőségeket és amit tudunk, 
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azt önerőből igyekszünk megoldani az 

intézményfejlesztés területén is.

Aktív együttműködés a helyi civil 
szervezetekkel: talán e területen 

egész jól haladtunk előre eddig. A 

Polgárőrséget működését segítettük egy 

iroda kialakításával a Civil Házban, 

ill. egy járőr-terepjáró beszerzésében, 

amikor a pályázat megírásában és a 

fi nanszírozásban is eredményes volt 

az együttműködés. A Sportegyesület 

öltözője egy 3 KW-os napelemmel bővült 

az önkormányzat segítségével és kiemelt 

támogatást kap az éves költségvetésből; 

az Egyházközségnek zarándokzászlót 

adományoztunk; az önkéntes tűzoltók 

részben önkormányzati támogatás által 

kerülhettek magasabb kategóriába, mely 

által a jövőben működési támogatást 

kaphatnak az államtól. Kérelmeik alapján 

évente pénzügyi támogatást adtunk a civil 

szervezeteknek működésük, programjaik 

segítésére. A Hédervári Asszonykórus 

és a Nefelejcs Nyugdíjasklub több 

rendezvényre az Önkormányzat 

támogatásával jutott el, és szerzett jó 

hírnevet Hédervárnak.

Infrastruktúrafejlesztés:  folyamatos 

a tennivaló, nagy az elmaradásunk. 

2015-ben megépült a Hédervár-Lipót 

kerékpárút, ami nagy falat volt rögtön az 

első évben. 2016-ra sikerült rendezni a 

Mosoni-Duna part hédervári szakaszát, 

így reméljük, fokozatosan újra közösségi 

élet költözhet ide is a nyári időszakban. 

Kiemelt célunk, a ravatalozó és a 

temető felújítása 2017 nagy feladata 

lesz. A szennyvízkezeléssel kapcsolatos 

problémák csökkentek, javult az 

együttműködés az AQUA Kft -vel és 

idén kevesebb lakossági bejelentés volt 

a kellemetlen szaghatás miatt, annak 

köszönhetően, hogy a Szőllőgyöp utca 

felőli betorkolás csatornahálózatát 

nagyobb nyomás alá helyezték, így ott 

kevesebb a pangó szennyvíz.

Szociális gondoskodás:  az eddigi jó 

gyakorlatok megőrzését ígértük, illetve 

akadálymentesítést közterületeken, de 

ezen a területen is van még tennivalónk. 

Eddig a tulajdonos jóvoltából a COÓP 

bolt bejárata újulhatott meg, így talán 

ott kicsit könnyebb a közlekedés a 

nyugdíjasoknak és a babakocsisoknak. A 

járdák viszont a falu több pontján is igen 

elavultak. Ezek felújítására igyekszünk 

pályázatot találni.

Mindezek tudatában szeretném folytatni 

a munkát, és ehhez kérem az Önök 

támogatását, visszajelzéseit a jövőben is! 

érem az építő jellegű kritikájukat is 

fogalmazzák meg, hiszen akkor tudjuk, 

hogy mit csinálunk jól/rosszul, ha vannak 

visszajelzések a lakosság részéről!

Köszönöm a bizalmat és sikeres, aktív 

és Boldog Új Évet Kívánok településünk 

minden lakójának 2017-ben!

Szabóné Németh Ágnes 

polgármester

Hozzávalók: egy pelenka; egy kancsó víz; sok-sok lufi .

Fogjunk egy pelenkát, terítsük ki és öntsünk a belsejébe 

vizet. Ezután vágjuk fel és a belsejében lévő „zselés 

golyókat” tölcsér segítségével töltsük bele egy lufi ba. Ezt 

jól megcsomózzuk, majd jó pár 

lufi t – amelyeknek a végét előtte 

levágtuk - ráhúzunk. Minél több 

lufi  van rajta, annál keményebb 

lesz, viszont jóval tartósabb. 

A végén érdemes egy erős ragasztó 

csíkkal leragasztani a száját. 

Ha elkészültünk, gyömöszölhetjük 

az ünnepekre való készülődés 

alatti hisztiben, amíg kedvünk 

tartja…   N.R.

KREATÍV PERCEK 
–készítsünk „stresszlabdát”!

www.

hedervar.hu
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Vígh Máténak hívnak. 2016. november 
1-je óta én töltöm be az AQUA Szolgáltató 
Kft . Szigetközi Üzemmérnökség vezetői 
munkakörét.

1978. október 23-án születtem Szegeden. 
Az általános iskolát szülővárosomban 
végeztem majd 1997-ben a szegedi 
Dugonics András Piarista Gimnáziumban 
érettségiztem. Első diplomámat a Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolán szereztem 
Vállalkozó - Menedzser Mérnöki 
Szakirányon.

A főiskolai tanulmányaimat követően 
2003-ban elsődlegesen nyelvtanulási 
célból Londonba költöztem. Egy év 
Angliai tapasztalatszerzés után hazatérve 
a szentesi HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt.-
nél helyezkedtem el, ahol szennyvíz telepek 
technológiai tervezésében és az elkészült 
létesítmények próbaüzemeltetésének 
lebonyolításában vettem részt.

A munkámhoz kapcsolódóan 2005-től a 
bajai Eötvös József Főiskola Építőmérnöki 
Karán folytattam tanulmányokat, ahol 2009-
ben Vízellátás – Csatornázás Szakirányon 
szereztem diplomát.

Az elkövetkező években a vizes szakma 
több területén is tapasztalatot szereztem. 
A csongrádi K&K Mérnök Iroda Kft .-nél, 
továbbá a hódmezővásárhelyi Vakondok 
97 Kft .-nél víziközmű-, illetve úttervezési 
feladatokkal foglalkoztam, majd 2010-ben 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz 
kerültem, ahol az Igazgatóság kezelésében 
lévő vízilétesítmények üzemeltetési 
feladatival ismerkedtem meg.

A közel 5 éves vízügyes pályafutásom 
alatt több ár-és belvízvédekezésben is részt 
vettem. A sors érdekes módon úgy hozta, 
hogy mindkét, az ATIVIZIG működési 
területén kívül folytatott árvízvédekezésem 
során az ÉDUVIZIG működési területére, 
vagyis a térségbe kerültem. 2013-ban 
Győrújfalun a Mosoni-Dunán, 2014-
ben pedig Mosonmagyaróváron a Lajta 
mentén folytatott árvízvédekezésben is részt 
vettem. Jelenleg a győri Széchenyi István 
Egyetem Infrastruktúra Építőmérnöki 
Karán folytatok tanulmányokat, amely 
kapcsán szintén alkalmam nyílt a térség 
megismerésére.

Az AQUA Szolgáltató Kft . új üzemmérnökség 
vezetőjének bemutatkozása

Végül az AQUAPROFIT Zrt.-nél eltöltött 
időszakom alatt a tervezési és az üzemeltetési 
feladatok mellett a kivitelezés világába is 
betekintést nyerhettem, ahol a Mórahalom 
és Térsége Ivóvízminőség-javító Program 
keretén belül vízmű telepek és ivóvíztisztító 
berendezések generál kivitelezésében 
vettem részt.

Szegedi születésű emberként mindig is fontos 
szerepet töltött be a víz, illetve a víz közelsége 
az életemben. Szakmai tevékenységem mellett 
a szabadidős elfoglaltságaim jelentős része 
is a vízhez, illetve a természethez kötődik. 
Szeretek horgászni, evezni, szörfözni, sőt az 
utóbbi időben a búvárkodást is kipróbáltam. 
A felsoroltakon kívül szívesen megyek futni 
és kerékpározni is, továbbá a közelmúltban 
néhány alkalommal lovas oktatáson is részt 
vettem.

A térség adottságai, a Duna ágrendszerével 
átszőtt, vizekben és természeti kincsekben 
bővelkedő Szigetköz tehát a szabadidőm 
eltöltésének is az egyik legmegfelelőbb 
helyszíne, amely nagyban hozzájárult azon 
döntésem meghozatalához, hogy 38 év után 
elhagyjam szülővárosom.

Nagy örömömre szolgál továbbá, hogy az 
AQUA Szolgáltató Kft .-nél helyezkedhettem 
el. Úgy gondolom, hogy a Társaságnál 
betöltött munkakör nagyban hozzájárul 
a jövőbeli szakmai fejlődésemhez. 
Cserébe szakmai tapasztalatommal, 
személyiségemmel mindent megteszek a 
cég további sikeres működése, a helyi ivóvíz- 
és szennyvíz szolgáltatás színvonalának 

fenntartása és továbbfejlesztése, továbbá a 
víz, mint a térség kitűnő minőségű természeti 
kincsének megőrzése érdekében.

Az AQUA Szolgáltató Kft . idei és 
jövő évi tevékenységének bemutatása 

Hédervár Község vonatkozásában

Az AQUA Szolgáltató Kft ., mint a Hédervár 
Község ivóvíz- és szennyvíz hálózatának 
üzemeltetője, a település szolgáltatási 
színvonalának emelése érdekében 
folyamatos fenntartási, karbantartási 
munkákat folytat és lehetőségeihez mérten 
fejlesztéseket végez.

Az elmúlt időszakban elvégzett 
felújítási és karbantartási munkálatainak 
köszönhetően a település szennyvíz 
elvezető rendszerének állapota igen 
jónak mondható. A település gravitációs 
szennyvízhálózatának tehermentesítése 
érdekében megépített hozzávetőlegesen 1 
km hosszúságú nyomóvezetéknek, továbbá 
az önkormányzat környezetében található 
korrodált beton aknák műanyag aknákra 
történő kicserélésének köszönhetően 
a település régóta fennálló szaghatási 
problémájának egy része megszűnt. 
Az elvégzett munkálatok ráadásul a 
szennyvízhálózat üzembiztonságának 
növeléséhez is nagymértékben hozzájárultak. 
Az átemelők rendszeres karbantartása, 
illetve a teljes gravitációs csatornahálózat 
átmosásának köszönhetően a hálózaton 
ebben az évben dugulás egyáltalán nem 
fordult elő. A Társaságunknál az idei évben 
végrehajtott irányítástechnikai fejlesztések 
két Hédervári átemelőt is érintettek, 
amelynek köszönhetően megvalósulhatott 
az üzemeltetésünkben lévő jelentősebb 
átemelők távfelügyelete.

A 2006. évben korszerűsített Hédervári 
szennyvíztisztító telep állagmegóvása 
érdekében az idei évben megtörtént a 
kezelőépület fa nyílászáróinak, illetve 

HIVATALI HÍREK
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homlokzati falfelületeinek újrafestése. 
Megvalósult továbbá a telep biológiai 
tisztítását végző műtárgyai tetőszerkezetének 
teljes cseréje, továbbá folyamatban van 
a települési szennyvizek mechanikai 
előtisztítását végző hengerrács védelmét 
szolgáló fűthető, könnyűszerkezetes 
felépítmény kialakítása.

A település ivóvízhálózatát illetően 
az AQUA Szolgáltató Kft . munkatársai 
folyamatosan végzik a lejárt hitelességű 
vízmérő órák cseréjét, a vízmérő órák 
leolvasását, továbbá ellátják a hálózaton 

felmerülő hibaelhárítási feladatokat. Az 
jövőben tervezett felújítási munkálatainkat 
az ún. Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 
rögzíti, amelyet évről-évre felülvizsgálunk 
és a helyi viszonyokhoz, igényekhez 
igazítunk. A rendszeres üzemeltetési és 
kisebb karbantartási feladatainkon felül a 
2017. évi terveinkben szerepel a Hédervári 
szennyvíztelep kútszivattyújának cseréje, a 
szennyvíztelep biológiai tisztító műtárgya 
vezérlésének felújítása, valamint a telep 
szociális épületének teljes belső festése. A 
települési csatornahálózat még magasabb 

színvonalú karbantartása és üzemeltetése 
érdekében a Hédervári szennyvíztelepre 
új csatornamosó autót szerzünk be. 
Az ivóvízhálózaton a jövő évben az 
elöregedett csomóponti tolózáraknák 
felújítását kívánjuk elvégezni.

Az AQUA Szolgáltató Kft . ahogyan 
eddig is, úgy a jövőben is törekedni 
fog a térség, így Hédervár Község 
ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási 
színvonalának lehető legmagasabb szintű 
biztosítására.

Vígh Máté

Közlemény
Egy közelmúltban életbe lépett jogszabály-módosítás 

lehetővé teszi, hogy 2018 végéig bírság megfi zetése nélkül 

kaphassanak fennmaradási engedélyt a 2016. június 4. napja 

előtt engedély nélkül létesített „vízilétesítmények”.

Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési 

önkormányzatok jegyzői és a vízügyi-vízvédelmi 

hatáskörrel rendelkező fővárosi/megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok között.

A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan 

kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, 

és maximálisan évi 500 köbméteres vízigénybevétellel, 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. 

További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény 

elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Amennyiben 

a fentiek közül valamelyik kritérium nem teljesül, abban az 

esetben az engedélyezés a fővárosi/megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok hatáskörébe tartozik. 

ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGKÖTÉS

Az őszi időben is szép számmal kötöttek házasságot a fi atal párok. 

Az ifj ú házasoknak házasságkötésükhöz gratulálok és hosszú boldog 

házaséletet kívánok.

Németh Réka és Hitcser Ferenc  2016. szeptember 3.

Baros Alexandra és Szücs Ádám 2016. szeptember 10.

Horváth Alexandra és Varga Kristóf Péter 2016. szeptember 10.

Szabó Szilvia és Fekete Lajos  2016. november 5.

Horváth Klaudia és Rafael Krisztián Mózes 2016. november 14. 

SZÜLETÉSEK

1 kisgyermek született községünkben 

Cseh Olivér    2016. szeptember 8.

Sok boldogságot kívánok a családnak!

HALÁLESET

Akiktől búcsúzunk:

Szabó István  2016.szeptember 5.

Füredi Józsefné 2016. szeptember 6.

Takáts László  2016. szeptember 20.

Gondár László 2016. szeptember 26.

Szakáll István 2016. október 20.

Soós Géza 2016. november 20.

 Veilandics Eszter, anyakönyvvezető

2016. szeptember 1. – 2016. november 20.

ANTIKVÁRIUMANTIKVÁRIUM

HÉDERVÁRONHÉDERVÁRON, , 
a Templommal szembena Templommal szemben

Régi könyvek széles választéka: Régi könyvek széles választéka: 

magyar és  nemzetközi szépirodalom,  kötelező magyar és  nemzetközi szépirodalom,  kötelező 

olvasmányok, szakkönyvek kínálata és átvétele.olvasmányok, szakkönyvek kínálata és átvétele.

www.hedervar.hu
mindig aktuális: 

friss hírek, naprakész 

közérdekû információk
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CIVIL SZERVEZETEK

2009-ben mentem nyugdíjba. 

Emlékezetes szép búcsúztatókat 

kaptam a körzetemtől, Héderváron és 

Darnózselin, s a hosszú utamon ezek 

voltak a tarisznyámban a hamubasült 

pogácsák, kapaszkodóim, amik segítettek 

az átállásban a fontos, nélkülözhetetlen 

és hasznos státuszomból - a nyugdíjba 

vonulásban. A hédervári búcsúztatásnál 

az egyik résztvevő szeretettel 

vigasztalt:”gondolj arra, hogy ingyen 

utazhatsz és mindennapod vasárnap lesz!” 

Minden búcsúszó megható és megtisztelő 

volt számomra, de amikor a Hédervári 

Asszonykórus fehér asztalnál búcsúztatott 

- a „doktorúréknál” eltörött a mécses.

„Ez a föld a tiéd, ha elmész – visszavár…” 

(Most is hallom a dalt - elhangzott bár.) 

Az utazási jótanácsot azóta sokszor 

kipróbáltam, még könyvtárba is elmentem 

olyan könyveket kikölcsönözni, amely 

egy kezdő nyugdíjasnak hasznára lehet. 

Elindultam otthonról és az első lépéseknél 

rám köszönt a szembe szomszéd harmincas 

asszonyka: „csókolom papa!” Ezt bentről 

hallotta a feleségem és nevetve szekált ezzel, 

s így lett a Doktorfi ú családi becenevemből: 

Papa. Nejem vidámsága csak átmeneti volt, 

ugyanis pár nappal később karonfogva 

indultunk és a szembe-szomszéd/megint 

„ügyeletben” lehetett/ ránk köszönt: 

„csókolom papamama!!!” Ezután helyreállt 

a rend, most már Papa és Mama vagyunk 

és kéz a kézben együtt járva megtaláljuk 

a nyugdíjas kor örömeit is.

Mentem a könyvtárba a villamossal, még 

nem tudtam, hogy ez nem is veszélytelen, 

ugyanis először ellenőrök jöttek, akik nem 

kérték a jegyemet, mint nyugdíjasnak, 

helyette „jó egészséget!” kívántak és ez 

már minden jegyellenőrzésnél így van. 

A megpróbáltatások nem értek véget: egy 

fi atal kislány felpattant és átadta a helyét! 

Udvariasan megköszöntem, azzal, hogy 

„maradjál, csak rosszul aludtam...”  

A „végső csapás” a könyvtárban ért, mert 

a recepciós hölgy közölte, hogy nem kell 

fi zetnem, mint nyugdíjasnak. Mondtam 

neki, inkább fi zetnék fi atalabbként. Ekkor 

azzal „vigasztalt”, hogy neki még 20 évet kell 

Hédervári Nyugdíjas Nap 2016
ÚTKÖZBEN 

– egy nyugdíjas fogorvos naplójából

harcolnia, hogy elérje a nyugdíjkorhatárt, 

tehát inkább örüljek, hogy az nekem már 

meg van. Meg is köszöntem neki, hogy 

még be sem iratkoztam, de máris sokat 

tanultam. Több érdekes könyvet vettem 

ki nyugdíjasoknak szóló szakirodalomból. 

Ezek egyike gyanús volt a címét illetően: 

„Minden nap egy nappal fi atalabb”.Hiszen, 

ha ez igaz, akkor a végén minden nyugdíjas 

gőgicsélhetne a végén, ha betartja a könyv 

tanácsait. 

A legjobban Dr Bagdy Emőke „Pszicho-

fi ttness” című könyve tetszett, az alapvető 

jó tanácsokat öt hívó szóval foglalta 

össze: kocogj, kacagj, lazíts, érints, segíts! 

Vagyis hangsúlyozza a mozgás és a helyes 

táplálkozás fontosságát az életkornak 

megfelelő formában, „mert a láb mindig 

kéznél van”, tehát lehet az napi séta is. 

A humor meg sok gond és baj ellenszere, 

igyekeznünk kell, hogy a családi-baráti 

körben ne minket nevessenek ki, hanem 

velük együtt nevethessünk. A lazításnak is 

sok formája lehetséges, amiben kedvünket 

leljük, pl. egy jó könyv, barkácsolás, 

kertészkedés, valamilyen hobby, esetleg 

olyasmi, amire addig nem jutott idő, 

de az elegendő alvás is a lazítás része. 

Ma is szeretek barkácsolni: Csopakon 

közterületen, a Séd patakban vízimalmot 

építettem és kis játékbirodalmat, ami 

„idegenforgalmi nevezetesség” lett, idén 

„Csopakért” kitüntetéssel honorálták.

Az érintés csecsemőkorunktól öröm-

forrás, ne spóroljunk a szeretteink felé a 

szeretetteljes simogatásokkal, beleértve a 

párunkat is! A „segíts!” tanácsot sem kell 

részletezni, mert a családunk, barátaink 

körében és környezetünkben számtalan 

lehetőségűnk van erre, ez boldoggá tesz 

bennünket, de azokat is, akiken segítünk.

A sok jó tanács mindegyike működik! 

Az idővel nem érdemes harcolni, mert 

erősebb nálunk, inkább barátságot kell 

vele kötnünk, megszeretnünk. Az idő jó 

pszichológus, de tudomásul vehetjük: 

komisz kozmetikus! Kb. egy év alatt a 

sok jó tanácsot is alkalmazva és családi 

(5 lányunoka!) baráti kapcsolatok 

védettségében fogékonnyá váltunk a 

nyugdíjas kor örömeire, és élünk is azokkal. 

Így a szíves érdeklődésre „hogy vagyunk?” 

azt válaszolhatjuk, hogy „köszönjük, el 

vagyunk helyesen” – a családban fontosak, 

nélkülözhetetlenek és hasznosak vagyunk 

nyugdíjasként is! 

A közelmúltban volt az 50 éves házassági 

évfordulónk, az aranylakodalmunk: 

megerősítettük fogadalmunkat az esküvőnk 

templomában. Megköszönhettem a 

páromnak, hogy mindig volt háttéror-

szágom. Sokan kérdezték, mi a titka az 

50 éves összetartozásnak? Fontos, hogy 

keményen a férfi é legyen az utolsó szó! 

(”Értettem...”) A múlt évben megkaptam 

az ötvenéves aranydiplomámat is - sok 

egyetemi emlék felidézésével. Százhúszan 

végeztünk anno, hatvanan vehettük át most 

az aranydiplomát...

Végül köszönetet mondunk a Nyugdíjas 

Napra való szíves meghívásért, amire 

szeretettel jöttünk, könnyen idetaláltunk, 

a szívünk vezetett: otthonról haza jöttünk, 

feltöltődtünk ezen a szép ünnepen. Őrizzük 

a Héderváron töltött 44 év emlékét, s 

mindenkor örömmel és szeretettel jövünk a 

szíves hívásra. A 44 év hamar elszállt, ma már 

csak perceknek tűnnek, de jó lenne e perceket 

újra megélni, mert úgy érzem, többet kaptam, 

mint adhattam. Minden kedves Nyugdíjas 

Társamnak és a még nem nyugdíjasoknak 

is sok örömet kívánok - jó egészségben! 

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Dr Piskóty Gábor, fogszakorvos
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Matematika verseny

Sikeresen szerepeltek a piarista diákok az 
1956-os forradalom emlékére rendezett irodalmi versenyen

PIARISTA OKTATÁS

Idén első alkalommal a hédervári Timaff y László Tagiskola is 

csatlakozhatott, az évek óta sok diákot megmozgató Dugonics 

András 3 fordulós matematika versenyhez, amit katolikus iskolák 

között szerveznek országszerte.

Az első forduló november 18-án került megrendezésre, 

ahol a diákoknak 20-25 kérdésből álló feladatsorra kellett 

válaszolniuk.

Nagy öröm számunkra, hogy 23 diák is próbára tette tudását. 

A 2. fordulóba csak a legügyesebben szereplő diákok juthatnak 

tovább. Iskolánkat tovább képviselhetik: Erdős Cecília 4.H, 

Horváth Ádám 5.H, Hincsics Attila 7.H, Hornyák Levente 7.H, 

Soós Barnabás 7.H osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: Szabóné 

Horváth Veronika, Angyal Adrienn.

Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz mindenkinek!

A hédervári piarista csapat a második helyezést érte el a Bólyai 

János Általános Iskola, illetve a Hanság Múzeum által 2016. 

október 27-én „Nyelvünk és otthonunk” címmel megrendezett 

városi versenyen.

A felső tagozatos diákokból álló csapatok az 1956-os forradalom-

nak emléket állító rövid műsorral mutatkoztak be a zsűrinek.

A színvonalas előadásokat követően irodalmi és anyanyelvi 

tudásuk legjavát felhasználva kellett helyt állniuk a változatos 

feladatok megoldása során. A diákok számára életre szóló élményt 

jelentett, hogy találkozhattak az 1956-os mosonmagyaróvári sor-

Történelmi verseny
2016. október 26-án délután Mosonmagyaróvá-

ron a Piarista Általános Iskola és Gimnáziumban 

került megrendezésre az 1956-os forradalom és 

szabadságharc mártírjainak emléket állító törté-

nelem versenyre.

A hédervári Timaff y László Tagiskola csapa-

ta is részt vett a versenyen, Danyi Bence, Hegyi 

Anasztázia, Hincsics Attila, Molnár Koppány és 

Soós Barnabás összeállításában.

A verseny izgalmas feladatai lehetőséget adtak 

arra, hogy diákjaink bemutassák magas színvonalú 

felkészültségüket. 

Sikerült.

A hédervári gárda az egész versenyen kiegyen-

súlyozott remek teljesítményt nyújtott és az értékes 

második helyezést ért el.

Gratulálunk!

Tóth Tibor, felkészítő tanár

tűz egyik túlélőjével, aki megosztotta velük az őt ért szörnyű 

megrázkódtatásokat.

A műsor összeállításában nagy segítségünkre volt az iskola 

ének-zene tanárnője Karsai Klára.

A résztvevő tíz csapat közül szoros küzdelemben Danyi 

Bence, Hegyi Anasztázia, Hincsics Attila és Soós Barnabás 

alkotta csapat második helyen végzett.

Szép eredményükhöz – mellyel iskolánk jó hírnevét öreg-

bítették – szívből gratulálunk!

Seresné Donina Teréz, felkészítő tanár

TISZTELT 

OLVASÓINK!

A Hédervári Hírforrás szerkesz-

tősége várja azok jelentkezését, 

akik írni szeretnének a lapba, vagy 

valamilyen közérdekű információt, 

beszámolót, hirdetést, ill. programot 

szeretnének közzétenni! 

Nyitottak vagyunk, minden 

érdeklődőt szertettel várunk!

Elérhetőség: 

hirforras@hedervar.hu 

Következő lapzárta: 

2017. február 28.
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CSAPATVERSENY 5-6-7. osztály:
1. helyezett:  46,5 ponttal 7.o 

 VÁMOSOK:    

 Hincsics Attila 

 Danyi Bence

 Tóth Liza

 Soós Barnabás

2. helyezett:  41,5 ponttal 5.o  

 EVANGÉLISTÁK:  

 Horváth Ádám

 Nádasi István

 Böősi Balázs

3. helyezett:  34 ponttal 5.o: 

 BIBLIÁSZOK:      

 Sebestyén Csenge

 Szilágyi Viola

 Szolnoki Dorina

 Szabó Dorina Kira

4. helyezett: 32 ponttal 6.o: 

 ALMÁCSKÁK:   

 Bódis Bianka

 Bugár Laura

 Szédelyi Martina 

 Horváth Kincső

5. helyezett:  29,5 ponttal 

 HALÁSZOK:    

 Hornyák Levente

 Hegyi Patrik

 Pauza Bence

 Cseri Bálint

Az eredményekhez gratulálok!   

Felkészítő tanár: Seresné Domina Teréz, hitoktató

RAJZVERSENY

Első osztály: Második osztály:

1. Kiss Levente 1. Somogyi Lilla

2. Brunner Petra 2. Lendvai Lili

3. Bochdalovszky Dóra 3. Hédl Máté

CSAPATVERSENY 3–4. osztály

1. helyezett:  42,5 ponttal 4. osztály: 

 ISTEN GYERMEKEI: 

Csiba Viktor

Erdős Cecília

Nagy Eszter

Takáts Dániel

 

2. helyezett:  29,5 ponttal 3. osztály 

 PÁSZTOROK:  

Binder Kristóf

Böősi Benedek

Fazekas Márk

Nádasi Károly

Szilágyi Dániel 

3. helyezett: 27,5 ponntal 3. osztály 

 SZENTLELKEK:  

Bugár Tamara

Illés Lilla

Noszky Vivien 

Szakonyi Liza 

Az eredményekhez gratulálok! 

Felkészítő tanár: Bán Elvira, hitoktató

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaff y László Tagiskolája 

Hédervár

Szent Máté evangéliumából 2016. november 21-én megrendezésre került

BIBLIAVERSENY EREDMÉNYEI

Vallási témájú könyvek, kegytárgyak, karácsonyi ajándék-

tárgyak vására lesz a Timaff y László Tagiskola földszinti fo-

lyosóján 2016. december 5-én és 6-án 8.00–16.30 óráig.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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A hédervári iskola diákkö-

zössége mozgalmas időszakot 

tudhat maga mögött. A DÖK 

az éves munkatervében meg-

határozottak szerint különbö-

ző programokat, versenyeket 

hirdetett a diákoknak, melyek 

elsődleges célja közösségépí-

tés volt. Másrészt szerettük 

volna bevonni a szülőket is a 

készülődés izgalmas perceibe, 

valamint szerettük volna meg-

ajándékozni őket azzal a csodá-

latos érzéssel, élménnyel, amit 

a gyermekeikkel végzett közös 

munka, elkészült produktumok 

során átélhetnek.

A programkezdő napunk a népmese napjához kapcsolódott. 

A gyerekek kedvenc népmeséjüket vagy annak egy jelenetét 

rajzolták le, majd az elkészült rajzokkal a mesefát díszítettük. 

Így mindenki a saját rajzával hozzájárulhatott a mesefa meg-

születéséhez.

Pillanatképek a diákönkormányzat munkájáról

A következő versenyünket az egészségnaphoz kapcsolódóan 

szerveztük. Zöldség- és gyümölcsbáb készítésére invitáltuk a 

tanulókat. Szemet gyönyörködtető alkotások készültek! A tan-

órák közötti szünetekben nem győztünk betelni a látvánnyal. A 

gyerekek szinte egész nap a szebbnél-szebb alkotásokat csodálták. 

Élmény volt az iskolába lépve ebbe a meseszép környezetbe csöp-

penni! Köszönjük a gyerekek és az ügyes kezű anyukák, apukák, 

nagymamák, nagypapák szorgos munkáját! :) 

A töklámpás faragás évek óta igazi kihívás a gyerekeknek. 

Ezt a hagyományt folytatva töklámpások készítésére hívtuk a 

tanulókat. Rengeteg ötletes, igényes, szám szerint 37 remekmű 

érkezett. Köztük cicák, boszorkányok, vasorrú bába, batman, 

pókember, oroszlán, ördög, mosolygós arcok, várkastély és a 

piarista pólón szereplő szerzetes. Az elkészült alkotásokból ki-

állítást szerveztünk. 

Sötétedés után közös lámpagyújtásra hívtuk a családokat.  

A szülők segítségével minden kisgyerek meggyújthatta a mécsesét 

és elhelyezhette a töklámpását a számára legkedvesebb helyre. 

Együtt gyönyörködtünk az elkészült alkotásokban, amelyek kelle-

mes hangulatot árasztva még másnap este is kivilágítva díszítették 

az iskola bejáratát. 

Köszönjük a gyerekek és a szülők lelkes hozzáállását és az 

ötletes munkákat! 

Zöldségbáb készítők kis csapata

Töklámpás faragók lelkes csapata

A papírhulladékgyűjtés megszervezésére november elején 

került sor. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Hédervár 

község lakosainak, hogy az évek óta jól bevált módon, a házak 

elé kihelyezett újságokkal, papírhulladékkal támogatták iskolánk 

tanulóit. Köszönet illeti mindazokat a szülőket, akik azon fára-

doztak, hogy minél több papírt sikerüljön összegyűjteni. Külön 

köszönjük Nagy Erikának a rengeteg kartont, Csiba Gáboréknak, 

Hegyi Károlyéknak, Horváth Gáboréknak, hogy segítettek a pa-

pírok összegyűjtésében és azok iskolába történő szállításában. 

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget a diákönkormányzat által 

meghirdetett versenyek díjazására használjuk fel. 
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A tanulás mellett ugyanolyan fontos 

számunkra, hogy az iskolai élet élmé-

nyekkel teli legyen, ezért az őszi idő-

szakot a szüreti bállal zártuk. Alapos 

szervezés után egy jóhangulatú estét 

tölthettek együtt a gyerekek. A buli el-

maradhatatlan része a zsákbamacska, 

sültkrumpli, sütemény, üdítő, tombola és 

természetesen a tánc volt. A jó hangulat-

ról Horváth Csenge volt diákunk gondos-

kodott. A szüreti bálon részt vettek volt 

diákjaink is, akiket örömmel fogadtunk 

és továbbra is arra biztatunk, gyakrabban 

látogassanak vissza hozzánk!

Köszönjük a szülők támogatását, a szü-

lői szervezet segítségét, a fi nom, szemet 

gyönyörködtető házisüteményeket, a 

rengeteg tombolát! 

A bálon befolyt összeget teljes mér-

tékben a gyerekek év végi kirándulására 

használjuk fel.

Fövényesiné Sághi Katalin,

 diákönkormányzatot segítő pedagógus

2016. október 21-én az 1956-os forradalom 60. évfordulójára 

emlékeztünk. Ünnepi műsorunkkal azok előtt a hősök előtt tisz-

telegtünk, akik harcoltak a szabadságért. Sokan életüket áldozták, 

többen börtönben szenvedtek tettükért. 

Ünnepi megemlékezés az iskolában

Az ünnepi műsor szereplői a 6-7. osztályos tanulók voltak, akik 

az ünnep hangulatához illő, méltó módon idézték fel az 1956-os 

októberi eseményeket.      

A gyerekek versek, jelenetek, tánc és dalbetétek segítségével 

idézték fel a forradalom előzményeit, legfontosabb történéséit 

és annak következményeit. Megfogalmazták a forradalom, jövő 

nemzedékének szóló üzenetét:     

 „Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink 

tetteire, egy kicsit mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak 

leszünk a mindennapokban, mert ez 1956 igazi üzenete.”                                     

Az ünnepi műsort megtisztelte jelenlétével Vereb Zsolt igaz-

gató úr és Szabóné Németh Ágnes polgármesterasszony is. Az 

ünnepség végén mindketten elismerően nyilatkoztak az iskola 

tanulóinak előadásáról.  

A dalok betanításában és a zenei aláfestésben közreműködött 

Karsai Klára zenetanár.

 Az ünnepi műsort összeállította és betanította:

 Fövényesiné Sághi Katalin

Tombolahúzás

www.hedervar.hu
mindig aktuális: 

friss hírek, naprakész 

közérdekû információk
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2016. november 24-én volt iskolánkban a Patrocinium – a Piarista Rend 

alapítója, Kalazanci Szent József atyai pártfogásának diákünnepe.

9.00 órakor fi lmvetítés keretében ismerkedhettek meg a gyerekek 

a rendalapító életével az iskola tornatermében.

10.30 órai kezdettel ünnepi szentmisén vettünk részt a Szt. 

Mihály plébánia-templomban. Vereb Zsolt, Bozók Ferenc, Varga 

Zoltán piarista atyák nagy örömünkre Galla Gábor plébános 

atyával közösen celebrálták a misét.

12.00 órakor az óvári anyaiskola színjátszói előadásukkal 

járultak hozzá a hédervári iskola ünnepéhez a Polgármesteri 

Hivatal dísztermében.

AZ ÉV HÁTRALÉVŐ RÉSZÉNEK PROGRAMJAI:

Advent idején december 21-ig bezárólag minden hétfőn, 

szerdán és pénteken RORATE szentmise lesz 7.00 órai kezdettel 

a Szt. Mihály plébániatemplomban. Misét celebrál Vereb Zsolt 

piarista igazgató.

Szeretettel várjuk a falu lakosait és az iskola diákjait, akik számára 

„Angyalkagyűjtő versenyt” hirdetünk. A téli szünet előtti utolsó 

tanítási napon hirdetünk eredményt és jutalmazzuk a győztest.  

Adventi gyertyagyújtás 1.: 

2016. november 28., 7.45 órakor az iskolában

Iskolanyitogató programunk 1. foglalkozása az iskolában:

2016. december 2., péntek 17.00 órakor

Adventi gyertyagyújtás 2.: 

2016. december 5., 7.45 órakor az iskolában

Szt. Miklós ünnepe: 2016. december 6. 

Adventi gyertyagyújtás 3.: 

2016. december 12., 7.45 órakor az iskolában

Tanítók karácsonyi vására az iskola folyosóján 

2016. december 12-én

Karácsonyi ünnepség az osztályokban és a dolgozóknak:

2016. december 21.:  

Éjféli mise a Szt. Mihály plébániatemplomban 22.00 órakor az 

iskola tanulóinak betlehemes előadásával: 2016. december 24. 

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ:

Azon 8. osztályosok számára, akik a mosonmagyaróvári Piarista 

Gimnáziumba jelentkeznek, a központi felvételihez szükséges 

jelentkezési lapokat a hédervári tagintézmény titkárságán 

rendelkezésre bocsátjuk. Beadási határidő és hely: 2016. december 

9., Mosonmagyaróvár, fő u. 4., Piarista Gimnázium.

Az iskola karácsonyra gyűjtést szervez a nagykárolyi (Erdély) 

piarista nővérek által működtetett gyermekotthon nagyon szegény 

sorsú gyerekei számára. Csokoládét, édességet és pénzadományokat 

is fogadunk az iskola titkárságán 2016. december 21-ig.

A mosonmagyaróvári piarista diákok „A láperdő szelleme” című 

előadással örvendeztettek meg bennünket és tették emlékezetessé 

iskolánk tanulói számára az első Patrociniumot. Szívből gratulálunk 

a szereplőknek, mindannyiunk számára élmény volt az előadás! 

Gratulálunk a felkészítő tanároknak, Erdősné Benke Évának 

és Pozsgai Eszternek!  Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk és a 

színdarabbal emelték az ünnep fényét!

VÁR A PIARISTA NAGY CSALÁD!
 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várja Önöket és gyermekeiket a

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Timaff y László Tagiskolája Héderváron

ISKOLANYITOGATÓ 

programjaira.

A foglalkozások időpontjai:

2016. december 02., 17.00 óra Mikulásvárás

2017. február 24., 17.00 óra Itt a farsang áll a bál!

2017. március 17., 17.00 óra Játsszunk most együtt!

2017. április 21., 17.00 óra Tavaszi zsongás!

Beiratkozás:

2017. március 22-23., 8.00-16.00  az iskola titkárságán

Várunk minden kedves leendő első osztályost, 

szüleivel együtt, a családias hangulatú foglalkozásokra!

Tanító nénik

Hédervár, Arany János u. 1.

Tel.: 96/215-294

Idősek napja
Ebben az évben november 18-án rendezték meg a Polgár-

mesteri Hivatalban az Idősek napját. A hagyományokhoz 

hűen a gyerekekkel színes műsorral készültünk. Néhány 

szívhez szóló verssel köszöntöttük az időseket, a zeneiskolás 

növendékek is megmutathatták tudásukat és a 2–3. osztá-

lyos néptáncosok is vidám hangulatot keltettek. A műsor 

végén egy Halász Judit dallal búcsúztunk el. A gyerekeket 

Bari Istvánné és Tálosiné Bognár Beatrix készítette fel.

Patrocinium
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PIARISTA OKTATÁS

A Hédervári Hírforrás szinte minden szá-

mában jelent meg beszámoló óvodánkról, 

melyben valamilyen változást ismertettünk 

nagy örömmel. Ezek a cikkek lehetőséget 

nyújtottak arra is, hogy kifejezzük köszö-

netünket valakinek, aki segített rajtunk, 

vagy támogatott bennünket. Szeretném 

megköszönni Kránicz Sándornak, hogy 

a nyár végén szabadidejében, társadalmi 

munkában az óvoda épületének internet 

hozzáférését megoldotta.

Ezek az írások, fényképekkel kiegészít-

ve arra is jók, hogy tudtul adjuk falunk 

lakóinak, hogy a legkisebbek is jól érzik 

magukat a mindennapokban. Most sincs 

ez másképp.

A nyár végén birtokba vehettük az új 

udvari játékokat, a hajót is, ami az előző évi 

Szent Márton-napi bál bevételéből készült. 

Sokféle mozgáslehetőséget biztosít gyerme-

keink számára, nagyon megszerették.

Mint minden évszakban, ősszel is aktí-

van teltek napjaink. Sétáink alkalmával, 

az udvaron töltött idő alatt megfi gyeltük a 

természet változását. Gyűjtögettünk, ismer-

kedtünk, játszottunk az ilyenkor fellelhető 

terményekkel, termésekkel, „kincsekkel”. 

Mindennapjainkat színesítették azok az 

ünnepek, amik az egyházi jelleggel szépen 

fokozatosan kerülnek be tevékenységeink 

közé. Ilyen például a Szent Mártonról való 

megemlékezés, történetének megismeré-

se, lampion készítése, ami Szent Márton 

emlékét hivatott őrizni, és a jó cseleke-

deteket jelképező fényt kívánja eljuttatni 

mindenkihez.

Az Szülők Szervezete ez évben is meg-

rendezte Márton-napi jótékonysági bálját, 

ismét nagy sikerrel. Jó zene, fi nom vacsora 

és sütemény mellett, valamint nagyszerű 

társaságban telt ez a szombat este. Megint 

csak köszönettel tartozom az anyukáknak, 

apukáknak, akik rengeteg munkával, után-

járással, tombolatárgyakkal sokat tettek a 

rendezvény sikeréért. Köszönöm a falu 

lakosainak, akik támogatójegy vásárlással 

ismét kifejezték, hogy nem közömbösek 

óvodánk iránt, és áldozni is készek, hogy 

Néhány gondolat Óvodánkról

falunkban a legkisebbek mindennapjait 

jobbá tegyük. Köszönöm a Hédervári, és 

más települések vállalkozóinak tombola fel-

ajánlásait, a hastáncos lányoknak a felaján-

lott műsort, amivel szintén nagymértékben 

hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 

Az óvoda dolgozóinak, akik munkájukkal, 

támogató-, vagy belépőjegy vásárlással és 

jelenlétükkel fejezték ki e kezdeményezés 

fontosságát.

Már készülünk az adventi vásárra. Az 

ügyes kezű, szorgos anyukákkal, kollégák-

kal munkadélutánokon estig dolgoztunk 

azért, hogy sok szép karácsonyi dísztárgy 

készüljön a visszatérő, és új vásárlóink, va-

lamint a magunk örömére. A vásár bevétel-

ét szintén a gyermekek javára fordítjuk.

Karácsonyváró délutánunkat december 

21-én, szerdán, 15 óra 30 perckor tartjuk. 

Itt verselünk, énekelünk, a nagyobbak 

bemutatják betlehemes játékukat, majd 

a gyermekek által készített mézeskalács, 

és egy pohár tea mellet lesz együtt kicsi és 

nagy, fi atal és idős.

„A házakban mindenhol kalács illatozzon, 

Fenyőfák alatt gyertyaláng lobogjon.

Szívekbe költözzék nyugalom, szeretet,

Hozzon a Karácsony békét és örömet!”

Békés, Boldog Karácsonyt!

Tóthné Göndöcs Annamária 
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FEJLESZTÉSEK

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

A Hédervári Önkormányzat 2015-ben több tervet is készíttetett a temető leromlott állapotó ravatalozójának felújítására. Célunk 

egy új, modern, de a Boldogasszony-kápolna történelmi környzetébe is illeszkedő ravatalozó megépítése. 2016 novemberében a 

Kormány a projekt számára 19.500.000  Ft támogatást ítélt meg.
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„ÉNEKELJ, MERT A DALBAN SZÍV DOBOG!”

A Hédervári Asszonykórus tevékenysége 2016-ban

CIVIL SZERVEZETEK

Kedves Héderváriak, kedves Olvasók!

A „Hédervári Hírforrás”-ban már jó ideje hagyomány, hogy 

a decemberi számban beszámolnak a civil szervezetek is az 

egész éves tevékenységükről. Ezúttal is örömmel teszünk eleget 

e felkérésnek,hisz ebben az évben sem tétlenkedett a Hédervári 

Asszonykórus.

Fennállásunk 12. évébe léptünk februárban. Tagjaink száma 17 

fő, szakmai vezetőnk a kezdetektől Adlovits Erzsébet ének-zene 

tanárnő. Tagjaink és karvezetőnk töretlen lelkesedéssel jártak a 

heti próbákra és vettek részt a különböző fellépéseken. Ez néha 

nem kis szervezést kívánt tőlünk, kórustagoktól és megértést, 

támogatást a családtagoktól. Köszönjük 

ezt nekik ezúttal is.

Persze az az élmény, amit a közös éneklés 

okoz, feledteti a nehézségeket. No és az is 

felemelő számunkra, amikor községünket 

képviseljük egy fesztiválon, egy területi vagy 

országos versenyen, sőt a Kárpát-medencei 

döntőn Budapesten. Ez utóbbi szereplés 

volt eddigi pályafutásunk csúcspontja. A 

tatabányai regionális elődöntő, a budaörsi 

országos középdöntő után jutottunk el 

az országos döntőbe, amit Budapesten, 

a Csepeli Munkásotthonban rendeztek 

meg 104 kórus és szólista részvételével. Az anyaországi fellépők 

mellett érkeztek a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből is. 

Szebbnél szebb népviseleteket csodálhattunk meg és hallgathattuk 

a jó néhányszor általunk is ismert népdalokat. Végezetül a zsüri 

NÍVÓDÍJ-jal jutalmazta a Hédervári Asszonykórust. Büszkék 

vagyunk erre a szép eredményre és arra, hogy ilyen rangos 

versenyen képviselhettük Hédervárt.

Köszönjük a hédervári Önkormányzat Képviselő-testületének 

nagylelkű támogatását, amellyel lehetővé tették utazásunkat. 

Természetesen hálával és köszönettel tartozunk karvezetőnknek, 

Adlovits Erzsébetnek, aki nagy szakértelemmel és következetes 

munkával felkészített bennünket ezekre a megmérettetésekre.

S íme a rendezvények, amelyeken az év folyamán énekeltünk: 

Április 16.  Hédervár, Kórustalálkozó

 Timaff y László születésének 100. évfordulója  

 tiszteletére.

Május 21.  Hédervár, Nefelejcs Nyugdíjas Klub

 jubileumi ünnepsége

Május 29.  Dunaszeg, Kóta Országos Középdöntő

 (EZÜST fokozat)

Június 4. Budaörs, XI. Vass Lajos Népzenei Találkozó  

 és Verseny országos középdöntő 

 (KIEMELT ARANY fokozat)

Június 17.  Máriakálnok, a Máriakálnoki Dalkör 

 jubileumi ünnepsége

Július 2. Dunasziget, Mórvető fesztivál

Augusztus 13. Hédervár, Boldogasszony Napok 

 (Testvérközségek találkozója) 

Szeptember 4. Komárom/Szőny, Őszköszöntő Fesztivál

November 5. Budapest, XI.Vass Lajos Népzenei Verseny

 Kárpát-medencei döntő /NÍVÓDÍJ/

November 18. Hédervár, Idősek napja

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Hédervári 

Asszonykórus számára ez évben nyújtott támogatást Hédervár 

község Önkormányzat Képviselő Testületének, Radek József úrnak, 

Hackenberger András úrnak, Gondár Józsefné Zsuzsa asszonynak 

és Antóni Istvánné képviselő asszonynak, aki már szervezi a 

januári színházlátogatást Budapestre énekkarunk számára, saját 

képviselői tiszteletdíját felajánlva e célra.

Mély tisztelettel és hálával adózunk Seiwerth Gábor úr emlékének, 

aki kórusunk állandó nagylelkű támogatója volt. 

Az idén még előttünk álló fellépések:

December. 4. Darnózseli, Adventi Koncert

December 10. Ászár, Adventi Koncert

December 17. Kimle, Adventi Koncert

December 18. Hédervár, Adventi Koncert

Ez utóbbi programot külön is a fi gyelmükbe ajánlom, hisz 

nem mindennapi élményt ígér. A Hédervári Asszonykórus 4 

vendég énekkart hívott meg erre a műsorra. Az ászári dalkör 

önálló műsort ad, de a darnózseli, hegyeshalmi, kimlei és hédervári 

kórus a műsor egy részében együtt is énekel gyönyörű karácsonyi 

kórusműveket. 50 énekes együtt, egy kórusként! A karvezető: 

Adlovits Erzsébet.

Kedves Héderváriak, kedves Olvasók! Szeretettel várjuk 

tehát Önöket a hédervári Szent Mihály plébániatemplomban, 

2016. december 18-án, vasárnap 15.00 órakor a fent említett 

koncertre! Ezzel a műsorral szeretnénk Mindannyiuknak békés 

boldog karácsonyi ünnepeket kívánni a Hédervári Asszonykórus 

tagjai nevében: 

Pintér Ildikó (alapító kórustag)
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CIVIL SZERVEZETEK

A Hédervári Polgárőr egye-

sület márciusban megtartott 

éves közgyűlésén az Elnökség 

elemezte az egyesület 2015. évi 

munkáját, az egyesület pénz-

ügyi helyzetét és a 2016. évi fő 

terveket, feladatokat és döntött, 

melyet a tagság támogatott és 

elfogadott, valamint elfogadta 

az új polgárőrök jelentkezését. 

Így egyesületünk 4 fővel gya-

rapodott, az egyesületünk 28 

főből áll

Az egyesületünk fő céljának 

tűzte ki a helyi közrend és köz-

biztonság erősítését, védelmét, 

valamint a bűncselekmények 

megelőzését, az azzal kapcsola-

tos információk közvetítését az 

illetékes szervek felé, valamint a 

lakossági és a hivatásos szervek 

közötti bizalom és együttműkö-

dési készség erősítését.

A helyi közrend és közbizton-

ság védelme érdekében polgár-

őreink rendszeres járőrszolgálatot 

látnak el. Polgárőr egyesüle-

tünk rendszeresen részt vesz a 

hédervári közösségi sportese-

mények biztosításában, vala-

mint a faluban történő közösségi 

események: a falunap, gyermek-

nap, a falun átvezető futóverse-

nyek és a sport és egészségnap 

helyszíneinek biztosításában. A 

faluban megrendezésre kerülő 

ünnepélyek, megemlékezések 

során is szép számmal jelen van-

nak egyesületünk tagjai.

Polgárőr egyesületünk a köz-

rend és közbiztonság védelmén 

kívül még támogatja a környe-

zet- és természetvédelmi tevé-

kenységet is. Ennek érdekében 

szívesen vettünk részt a Hédervár 

Tűzoltó egyesület szervezésében 

történő szemétszedési akcióban 

, ahol a Hédervári Baráti Kör-

rel és egyéb civil szervezetek-

hez nem tartozó személyekkel 

együtt próbáltunk valamit tenni 

Beszámoló a Hédervári Polgárőr Egyesület munkájáról

szeretnék köszönetet mondani 

Hédervár község polgármester 

asszonyának, a Képviselő-tes-

tület tagjainak a támogatásért, 

valamint a falu lakosságának, 

hogy  az 1% adójuk felajánlásá-

val, ill. Balogh László képviselő 

úrnak, Csiba Katalinnak, Joó 

Istvánnak és nem a falunkban 

lakó, de egyesületünket támo-

gató személynek, hogy egyesü-

letünket bármilyen módon tá-

mogatták. Az Országos Polgárőr 

Szövetség  általi támogatás és 

ezen felajánlásoknak  köszönhe-

tően az egyesület mind a 28 tag-

jának sikerült katonai surranót, 

oldalzsebes gyakorló nadrágot, 

tavaszi-őszi dzsekit, téli sapkát 

és az új tagok számára téli kabá-

tot vásárolni, mely ruhadarabok 

megfelelnek az országosan előírt 

polgárőr formaruhának.

Polgárőr egyesületünk úgy 

érzem, mozgalmas évet tudhat 

maga mögött. Az ünnep köze-

ledtével szeretnék köszönetet 

mondani minden kedves se-

gítőnek, támogatónak, a falu 

lakóinak és nem utolsó sorban 

polgárőr társaimnak. Kívánom, 

hogy lelkesedésük továbbra is 

töretlen maradjon!

„Az emberi szív szeretetből 

áll össze, adj ma egy darabot 

másoknak belőle. Ne félj, hogy 

elfogy, hisz neked is adnak,  

azért van értelme e gyönyörű 

napnak. Adj belőle bátran, 

így lesz szép az álom,  legyen 

Nektek csodaszép, mesés a 

Karácsony!”

Ezzel a szép karácsonyi idézettel 

kívánok Hédervár valamennyi 

lakójának Áldott, Szeretetteljes, 

Békés Karácsonyt a Hédervári 

Polgárőr egyesület valamennyi 

tagja nevében:

Rigó Ferenc, 

a Polgárőr Egyesület elnöke

környezetünk megtisztításáért, 

szebbé tételéért.

Egyesületünk szeptemberben 

elektromos hulladékgyűjtést 

szervezett, melynek során a 

falu lakosságának lehetősége 

volt elhasználódott, feleslegessé 

vált elektromos berendezéseitől 

megszabadulni.

Polgárőr egyesületünk felvál-

lalta az egyenlőre kihasználatla-

nul álló „ falunk ékességének”, a 

kastélynak a szolgálatunk során 

történő védelmét is, valamint 

a kastély körül lévő hulladék-

gyűjtők rendszere ürítését az 

esetlegesen elszórt szemét ösz-

szeszedését is. Az egyre szélső-

ségesebb és viharosabb időjárás 

és az elöregedett állapotú fák 

miatt októberben a kastélypark-

ból az éjszaka folyamán átdőlt 

egy fa az úttestre elzárva annak 

forgalmát, de polgárőreink hoz-

záállásának és segítőkészségének 

köszönhetően a tűzoltóság és a 

katasztrófavédelem segítsége 

nélkül sikerült az akadályt el-

hárítani. Hogy a falu lakossága 

méltón emlékezhessen elhunyt 

szeretteikről mindenszentek 

és halottak napján, ill. az azt 

megelőző napokban egyesü-

letünk tagjai szinte egész nap 

jelen voltak a temetőben és 

annak környékén. Temetések 

alkalmával szintén két polgár-

őrünk vigyáz a templomnál és 

a temetőnél az autók biztonsá-

gára a szertartások ideje alatt. 

Az Országos Polgárőrnap idén 

júniusban, Sopronban került 

megrendezésre, ahol polgárőre-

ink szép számmal vettek részt, 

melynek során lehetőségünk 

nyílt más településeken működő 

polgárőr egyesületek működé-

sébe betekinteni, tapasztalatot 

cserélni.  Új polgárőreinknek 

Pintér Sándor belügyminiszter, 

Túrós András  az OPSZ elnö-

ke, Dr. Nagy István parlamen-

ti államtitkár és végül, de nem 

utolsósorban falunk szülötte 

Sallai Péter a GY-M-S megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

dandártábornoka jelenlétében 

volt lehetősége a polgárőr eskü 

letételére. Egyesületünk rend-

szeresen részt vesz az Országos 

Polgárőr Szövetség, ill. a Győri és 

Mosonmagyaróvári Rendőrka-

pitányságok által szervezett to-

vábbképzéseken és fórumokon, 

hogy munkánkat még hatéko-

nyabban tudjuk végezni. Rend-

őreink megnövekedett feladatai 

- a déli határon történő szolgá-

lat - miatt a Mosonmagyaróvári 

Rendőrkapitányság kérésére - 

persze a falu közbiztonságának 

védelme mellett - polgárőreink  

az adventi időszakában Mo-

sonmagyaróváron is szolgálatot 

látnak el a rendőrökkel közö-

sen a bevásárló központoknál 

és egyéb forgalma helyeken. 

Az alkalmat megragadva ezúton 
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Kedves Olvasó!

Szeretnénk néhány szóban tájékoztatni 

Önöket az elmúlt időszak eseményeiről.

Mozgalmas évet tudhatunk ma-

gunk mögött. Szép ünnepeknek, 

megemlékezéseknek, kiállításoknak 

és rendezvényeknek adtak otthont 

templomaink. Elmondhatjuk, hogy az évek 

során jó csapat kovácsolódott össze. Voltak, 

akik a kétkezi munkájukkal segítettek; 

voltak, akik a gyermekek felkészítését 

végezték szívvel lélekkel ünnepre, versenyre 

és voltak, akik mindezek lehetőségét 

biztosították. Szívből kívánjuk, hogy 

önzetlen segítőink erőben, egészségben 

tudják folytatni áldozatos munkájukat. 

Az elmúlt időszakban látványosan 

folytattuk a templom homlokzati felületének 

felújítását, kezdve az utólagos nedvesség 

elleni védelemmel. Mint már az előző 

Hírforrásban is közzétettük, a munkálatok 

elvégzéséhez nagy segítséget nyújtott 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Alapítványunk 14 éve segíti a Héderváron tanuló diákokat, 

tavalyi évtől pedig az óvodásokat is. A hédervári Mayer-család 

elsőként ragadta meg a lehetőségét annak, hogy olyan alapítványt 

hozzon létre, mely jövőnk zálogának, a hédervári iskolás és óvodás 

gyermekek fejlődésének elősegítését tűzte ki céljául. Dr. Mayer 

Béláné alapította meg 2002-ben a Hédervári Gyermekek Neveléséért 

Alapítványt a hédervári óvoda és iskola támogatása céljából.

A kezdeményezést a közösség együttes ereje segítette és napjainkig 

segíti. Az alapítók, az Önkormányzat állandó támogatása és az 

intézményekbe járó gyermekek szüleinek felajánlásai biztosítják  az 

alapítvány pénzügyi forrásait. Az adományokból és felajánlásokból 

befolyt pénzösszegek korlátait a pályázati lehetőségek és az 

adószázalékokból befolyt összegek szélesítették. A jó cél mindig 

meghozza gyümölcsét: 2002 óta minden évre jutott átlagosan 

fél millió forint felújításokra, fejlesztésekre. Több éven keresztül 

társadalmi munkák szervezésével, más jó kezdeményezések 

támogatásával könyvelhette el a közösség a sikereket.

Az elmúl évtizedben modern technikákkal felszerelté váltak 

intézményeink. Az eszköz beszerzéseken és felújításokon túl a 

tanulmányi kirándulások, versenyek szponzorálásával is segítette az 

Alapítvány a gyermekek tanulmányi fejlődését. Elmondható, hogy ezen 

összefogás által biztosított lehetőség által az elmúlt 14 évben mintegy 7 

millió forint jutott a gyermekek oktatásának, fejlődésének segítésére. 

Ez az Önök és az Alapítványt létrehozók, segítők érdeme.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben 

gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány nevében:
Fövényesiné Sághi Katalin, Tóthné Göndöcs Annamária

Somogyiné Kopócs Szilvia,  Szédelyiné Gere Adél,  Györkös István

Közösen Hédervár értékeiért

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány

Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által 

nyújtott 10.000.000,- forintos támogatás. A 

pályázati elszámolás az elmúlt hónapokban 

záródott le. A pályázat a Hédervári római 

katolikus templom felújítására, falazatának 

vízszigetelésére irányult. A beruházás legfőbb 

szempontja egy olyan állagmegóvás végzése, 

mely hosszú távon biztosítja a templom 

falazatának épségét. A Műemlékvédelmi 

Hivataltól kapott engedélyek és ajánlások 

alapján kellett megválasztani az alkalmazott 

technológiát.

Fenti munkálatok elvégzésével sikerült 

a templom falazatát a további vizesedéstől, 

felázásoktól megóvni. De munkálatokat 

még idén folytatjuk: beszereztük a még 

szükséges engedélyeket Műemlékvédelmi 

Hivataltól. Egyeztettünk és szerződést 

kötöttünk a Mosonmagyaróvári Hansági 

Múzeummal mivel a templom környéki 

földmunkát régészek fogják fi gyelemmel 

kísérni. Fontos, hogy a falazat mellől egy 

csatornahálózattal elvezessük a környezeti 

nedvességet. A vízelvezető drénhálózat és 

a csatornarendszer kiépítésének költsége 

meghaladja az 1,5 millió forintot, melyet 

a Hédervári Egyházközség és a Hédervár 

Templomaiért Alapítvány közösen 

fi nanszíroz.

Megköszönve az Önök segítségét, 

támogatását, fi gyelmét az Egyházközség 

és az Alapítvány vezetősége nevében: 

Mézes Attila és Györkös István 

projektfelelősök

Társaimmal továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a hédervári 

gyermekeknek erős ugródeszkát, biztos kiindulási pontot 

jelentsenek oktatási intézményeink. Köszönjük segítségüket, 

támogatásukat! Györkös István, az Alapítvány elnöke

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk 
Mindenkinek! Nagy szeretettel várjuk Önöket 

az ünnepi előkészületekre, szentmisékre.

Hédervári Egyházközség és Hédervár Templomaiért Alapítvány

Meghitt boldogság, szeretet és béke,
Gyertyagyújtáskor vegyen minket kőrbe.

Sugározza fényét, hintse mindenkire,
Szálljon áldás családunkra és földünkön élőkre. 
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Ne égessük el!
Ismét itt a hideg, ismét itt a fűtési szezon. Hát begyújtunk. Akinek 

nem gázkazánja (esetleg hőszivattyúja) van, az leginkább fával vagy 

szénnel teszi. Meg – a sajnos nagyon sok esetben látott-érzett gyakorlat 

szerint – elégnek azon a tűzön az otthon fölhalmozódott, fölöslegessé vált 

fl akonok, zacskók, csomagoló anyagok, rossz esőkabátok stb., tehát 

műanyagok is…. (Ez utóbbiakat, ha nagyobb mennyiségben vannak, 

az udvaron is el szokták égetni, máris nincs vele – ugye? – semmi gond, 

mint tette ezt például anno egy helyi vállalkozó a hungarocellel).

– „Miért baj az, ha elégetik a műanyagot?” – kérdezhetjük

„Legalább nem az utak, erdők szélén dobják ki.” – mondhatjuk... de a 

konkrét válasz előtt nézzük, mik is azok a műanyagok?

– Lehetnek természetes alapú műanyagok, melyeket a természetben 

található anyagok (fehérjék, cellulóz) vegyi átalakításával állítanak elő.

– Mesterséges (szintetikus) műanyagok, általában kőolaj-

származékokból készülnek, amelyekhez különféle – gyakran az emberi 

egészségre is káros – adalékanyagokat kevernek: lágyítószereket, 

antioxidánsokat, tűzálló anyagokat, fényvédőket, stabilizátorokat, 

hálósítókat, síkosítókat, a feldolgozást segítő és ütésállóságot javító 

anyagokat, égésgátlókat. A közelmúltban tiltották be a rákkeltő ft alátok 

(PVC lágyítószerek) használatát a gyerekjátékokban. Ezek az 

adalékanyagok azonban jelenleg is megtalálhatók több PVC termékben, 

így például injekciós fecskendőkben és infúziós csövekben.

Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk, 

ezek nagy része mesterséges. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, 

a műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat és 

műanyaggal csomagolunk. A műanyag zacskók, eldobható műanyag 

palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb részét. Az 

előállításukhoz sok energia és nyersanyag szükséges. A természetben 

hosszú idő alatt, vagy egyáltalán nem bomlanak le. 

Mi történik, ha ezeket az anyagokat elégetjük? Első hatásként 

tönkreteszik a kéményt a füstgázokba kerülő savak. De sokkal jelentősebb, 

hogy a műanyagok égésekor mérgező anyagok szabadulnak fel. Ezek 

egészségkárosodást, nagy koncentrációban akár azonnali halált is 

okozhatnak. Egyetlen, hulladékkal tüzelő, hulladékot égető háztartás, 

kisüzem kilométeres körzetben tudja elszennyezni a levegőt. Például a 

PVC (poli-vinil-klorid) égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint 

az első világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltő 

vinil-klorid, illetve a nagyon egészségkárosító dioxinok.

Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, 

könnyen elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: 

daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás [Egy amerikai 

vizsgálat során az újszülöttek köldökzsinórvéréből átlagosan 200 

különféle mesterséges anyagot mutattak ki, ezek jelentős része 

feltételezhetően egészségkárosító hatású (például rákkeltő, idegmérgező, 

hormonális hatású).], máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, 

tüdőgyulladás, agyvérzés, vérsejt-károsodás, halál.

Nézzük, az egyes műanyag típusok elégetésekor keletkező 

anyagokat:

Polietilén (kis sűrűségű PE-LD, nagy sűrűségű PE-HD): - 
vegyszeres fl akonok, hordók, palackok, tartályok, élelmiszeres 

edények, dobozok, kupakok, háztartási gépek bevonata, 

kábelszigetelés, esőkabát, zsinór, fóliák, zacskó stb. Anyaga 

(ritkábban) tartalmazhat veszélyes króm- és nikkeltartalmú 

szereket.

 - PET (Polietilén-tereft alát): üdítős fl akonok, vízvezetékcsövek, 

ablakkeretek stb. A természetben nem, vagy csak nagyon lassan 

bomlik le.

Polipropilén (PP): - csipszes zacskók, vajas dobozok, fl akonok stb.

A közhiedelemmel ellentétben égésükkor nem csak víz és széndioxid 

keletkezik, hanem az egészségnek súlyosan ártó, illetve rákkeltő anyagok 

is, mint például aceton, benzol, formaldehid, szénmonoxid, toluol.

Poliamid (nejlon)- : ruházati termékek, használati tárgyak sora 

készül belőle. Égésekor ammónia, hidrogén-cianid, nitrogénoxidok, 

aminok (Pl. Izo-butilamin, hexametilén-diamin, kaprolaktám, 

szénhidrogének, aldehidek (formaldehid és acetaldehid), ketonok 

(Pl. ciklopentanon), karbonsavak (mono- és dikarbonsavak, 

adipinsav) és benzol keletkezik.

Poli-vinil-klorid (PVC):-  Kemény PVC: vízvezetékcsövek, 

csőszerelvények, ereszcsatornák, gépalkatrészek, vödrök, fl akonok, 

tartályok, csipesz, elektromos szigetelő doboz, rudak, lemezek, 

nyomógomb stb. Lágyított PVC: elektromos szigetelőbevonat, 

esőkabát, műbőrök, padlóburkolat, cipőtalp, könyvborító, labda, 

játékbaba, csomagolófólia stb.

 A PVC egész élete során veszélyes anyagokkal terheli 

környezetünket. Gyártása során ólomtartalmú stabilizátorokat, 

ft alátokat, foszforsavésztereket és halogénezett szénhidrogéneket 

adnak hozzá. Égetésekor nehézfémek, sósav, furán, és dioxin is 

keletkezik. Használatát az Európai Unió egyes országaiban 

betiltották vagy erősen korlátozták. Égésekor grammonként akár 

2 milligramm foszgén (Az első világháborúban harcigázként 

alkalmazták.) is keletkezik. Tehát az elégetett PVC minden 5 

grammja olyan mértékben szennyez egy köbméter levegőt, hogy 

az biztosan károsítja az egészségünket. Egy kg PVC (nagyjából 

egy négyzetméter PVC padló) elégetésével 200 köbméter levegőt 

szennyezünk súlyosan. Ugyanakkor más mérgező anyagok is 

keletkeznek, amelyek egymás hatását felerősítve támadják meg 

szervezetünket.

Poliuretán (PU)- : műanyag 

habokat készítenek belőle, 

általánosan elterjedt hő és 

hangszigetelő anyag. Használjuk 

épületek, járművek szigetelésére, 

csomagolóanyagként és még 

számos más célra. Égetésekor 

szénmonoxid, nitrogénoxidok, 

hidrogén-cianid, ammónia, kevés 

amin (pl. metil-amin), 

izocianátok,  karbamid, 

metilkarbamid, alkoholok, 

aldehidek (formaldehid, 

acetaldehid) keletkezik. 

A keletkező izocianátok nagyon 

mérgezőek, már igen kis 

mennyiségben rákkeltőek.

Fluortartalmú polimerek - 
(Politetrafluoretilén PTFE, 

Polivinilidén-fluorid PVDF, 

Polivinil-fl uorid PVF, Poliklór-
A ROSSZ PÉLDA
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Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több me-

gyében átvette a katasztrófavédelem. Ez 

nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik 

a kéményeket, a sormunkát változatlanul 

kéményseprő szakemberek végzik. Az új-

donság csak az, hogy ahol a megyei jogú 

városok nem vállalták a feladatot, ott a 

katasztrófavédelem szervezésében valósul 

meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggés-

ben a fűtési időszakkal. A kéményseprők 

ütemterv alapján érintik az egyes telepü-

lések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű 

tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 

minden egyéb fűtőberendezés esetében 

évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem 

csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, 

hanem mindenhol. A kéményseprő 15 

nappal a sormunka előtt a postaládába 

dob egy értesítőt. Ha a megadott időpont-

ban nem találja otthon a kéménytulajdo-

nost, újabb időpontról hagy értesítést. 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ha a sormunkát 

a kéményseprő 

a második idő-

pontban sem 

tudja elvégezni, 

akkor a kémény-

tulajdonosnak 

30 napon belül 

egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, 

amikor elvégezhető a sormunka. A har-

madik, közösen egyeztetett időpontban 

elvégzett munkáért már ki kell fi zetni a 

kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de 

nem készpénzben, hanem csekken, vagy 

átutalással. Soha ne adjon készpénzt a ka-

tasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormun-

kába?

A sormunka magában foglalja a kémény 

és az összekötő elem ellenőrzését, tisztí-

tását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és 

az ezt befolyásoló műszaki berendezések 

okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égés-

termék paramétereinek ellenőrzését, illetve 

ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzé-

kelő működőképességének ellenőrzését is. 

A sormunkába nem tartozó munkákért, 

valamint a két sormunka között megren-

delt kéményellenőrzésért fi zetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megren-

delni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kémény-

seprést rendeljen a kötelező és ingyenes 

sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat el-

érhető a 1818-as telefonszámon, azon 

belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell 

választani. Hétfőnként 8.00–20.00 óráig, 

a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00 órá-

ig érhető el. További információkat talál 

a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 

weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisz-

tította ki a kéményt:

Előfordulhat, hogy a kémény állapota 

nem indokol tisztítást, olyan viszont nem 

történhet meg, hogy a kéményseprő sem-

milyen mérést nem végez a kémény ellen-

őrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, 

kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. 

Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő 

készpénzt fogad el.

(Forrás: www.katasztrofavedelem.hu)

trifl uoretilén PCTFE, PTFCE, Perfl uorpropilén FEP, Perfl uor-alkilviniléter 

PFA, Perfl uor-alkilviniletilén ETFE, Klórtrifl uoretilén ECTFE): a 

legszélesebb körben alkalmazott műanyagok. Ide tartozik például a 

Tefl on, melyet jól ismerünk a háztartásokban, bizonyos edények 

tapadásgátló bevonatát képezi. De használjuk az iparban, gyógyászatban, 

ruhákat készítünk belőle, mezőgazdasági és vegyipari felhasználása is 

közismert. Használjuk csővezetékek, szigetelések és kenőanyagok 

céljára. Sajnos egyre több kétely merül fel a használatával kapcsolatban. 

Például kiderült, hogy évente több száz otthon tartott madár pusztul 

el az ártatlannak tartott tefl on bevonatú edényekből kikerülő részecskék 

miatt. Égetése legalább ennyire problémás, hiszen számos 

egészségkárosító vegyület szabadul fel égetésekor. De akkor is 

keletkezhetnek ilyen vegyületek, ha a tefl on lábosunkat túl magas 

hőmérsékletre hevítjük.

Polimerizált sztirolszármazékok – Polisztirol (PS): - felhasználása 

nagyon széles körű, csomagolóanyagokat, hőszigetelő és habanyagokat 

(Hungarocell), textíliákat és sokféle használati tárgyat készítenek 

belőle: világítótestek buráját, élelmiszeres dobozokat, vegyszeres 

dobozokat, műszereket, kisgépek házát, elektromos alkatrészeket, 

gyerekjátékot, tollat, gombot, bizsut, joghurtos edényt, tojástartót 

stb.. A sztirol maradványai a szervezetbe kerülve egészségkárosodást 

okozhatnak. A polisztirol (PS) 10,5 %-os részesedésével a negyedik 

helyet foglalja el a műanyagtermelésben. Égetésekor sztirol, aldehidek 

(formaldehid, benzaldehid, szalicilaldehid, stb.), alkének (pl. etilén, 

propilén, butén, izobutén) és aromás szénhidrogének (benzol, toluol, 

etilbenzol, naft alin stb.) keletkezik.

Összegzésképpen: Az égés során felszabaduló anyagok között vannak 

rákeltők, szemet, bőrt, légzőrendszert irritálók, károsítók, csontvelőre, 

májra, immunrendszerre károsan hatók, tüdővizenyőt, asztmát, 

impotenciát okozók, olyanok, melyek hatással lehetnek a központi 

idegrendszerre, valamint csökkent tanulási képességet idézhetnek elő, 

míg némelyek nagyobb mennyiségben halált okozhatnak. (Részletesen 

a Levegő Munkacsoport honlapján tekinthető meg.) Tehát ha 

műanyagokat égetünk nem csak a környezetünkben, szomszédunkban 

élők (emberek, állatok) egészségét károsítjuk súlyosan, hanem szeretteink, 

gyerekeink és saját magunk szervezetében is jóvátehetetlen károkat 

okozunk. Ezek a hatások nem azonnal fognak jelentkezni, csak néhány 

év múlva fogunk értetlenül állni az orvos vagy a kórházi ágy előtt.

De akkor mit tegyünk, hogy minél kevesebb műanyag kerüljön a 

környezetbe? A legjobb az, ha megelőzzük a hulladékképződést. Kerüljük 

a műszálas ruhákat. Ne vásároljunk eldobható csomagolásban kínált 

termékeket, inkább a visszaválthatót válasszuk! Ne vigyünk el műanyag 

zacskókat a boltokból, inkább használjunk vászon bevásárlótáskát vagy 

kosarat! Az egészségtelen adalékanyagokkal ízesített, tartósított üdítőitalok 

helyett igyunk csapvizet. A több száz vagy ezer kilométerről szállított, 

műanyag palackban forgalmazott ásványvizek helyett is megfelel a csapvíz. 

Előkelő éttermekben palackozott szigetközi vizet árusítanak, nem olcsó 

áron. Nálunk a csapból is az folyik! Gyűjtsük szelektíven a műanyag 

hulladékot, hogy azt újra lehessen hasznosítani – valamennyi felsorolt 

műanyag újra feldolgozható (ha szelektíven gyűjtötték)! Szabó Csaba

Forrás: http://www.hulladek-suli.hu/htan/muanya.htm

Levegő Munkacsoport: https://www.levego.hu/sites/default/fi les/kiadvanyok/Ne_egesd_el_0.pdf
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HÉDERVÁRI R. K. EGYHÁZKÖZSSÉGI A.D. 1031 

A község kertésze

Menyhárt József közösségi munkáját az Egyházközség 

2016 tavaszán Szent Mihály Emlékéremmel ismerte el.

Már nem élhette meg a 90. évet, előtte eltávozott közülünk a falu 

kertésze, a mindenki „Menyhárt Józsija”. Nem készült kertésznek, 

felnőve édesapjával, majd önállóan földet művelt, gazdálkodott. Az 

59-es szövetkezetesítéskor, bár földjei a közösbe kerültek, inkább 

az ásványrárói ládagyárban kereste megélhetését. 1963-tól a község 

közterületeinek gondozását bízták rá. Rövid idő alatt megszépült a 

Boldogasszony-templom kertje, a Kastélypark megújult, aprókaviccsal 

borított zegzugos sétányai a mellettük elhelyezett új, pirosra festett 

padok, a fi atalokat „légyottra” csábították.

1965-ben hajdani gyógyszerészünk Barna Gedeon nevelt lánya, 

Küttel Ági kertészmérnök a legelőre induló állatok gyülekező helyére 

készített kerttervével ajándékozta meg egykori lakóhelyét. Ennek 

a gyakorlati megvalósítását és folyamatos gondozását is ő végezte, 

segítőivel. A bordó rózsasor, az apróvirágú kleopátra tűje, a kanna 

virágokkal vegyes pampafű látványa, a két szomorú fűz közé rejtett pad, 

a környék településeiről is sok látogatót, csodálót vonzott (ma Rozália 

park). A Kont emlékhely köré illatos rózsák kerültek, a községháza 

melletti park (a Krumplibogaras), a többfelé telepített és gondosan 

ápolt fagyal élő sövény, mind - mind két keze munkáját dicséri. 

1985-ben a kastély, mint alkotóház munkatársa lett, majd pár 

év múlva nyugállományba vonult. Nem zárkózott el a közösségi 

tevékenységektől sem. Volt tanácstag, sok éven át az Egyházközség 

Képviselő-testületében is tevékenykedett. Nem csak a döntések ré-

szese volt, de számtalan órányi társadalmi munkát végzett a plébánia 

építésénél, a templom felújításánál, és elsők között vállalkozott, ha 

a szükség úgy hozta. Ha az otthoni kertészkedéshez tanácsot kértek 

tőle, mindenkinek szívesen segített. Munkatársai kellő hozzáértést 

szereztek tőle és folytatták a falu szépítését.

Tavaly még két nagy kertet gondozott. Ilyen hosszú, munkában 

eltöltött élet után kívánjuk, legyen nyugodt pihenése.

Göndöcs László

Lepje meg családját 
frissen sült kenyérrel minden nap! 

Várjuk Önt is szeretettel 
a Lipóti Pékség Látogatóközpontjában 

a hét minden napján.

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő-vasárnap: 14.00-20.00 óra

www.hedervar.hu mindig aktuális: friss hírek, 

naprakész közérdekû információk



22 2016. télHédervári Hírforrás

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

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 
  

Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző (Hédervári Kirendeltség)

ügyfélfogadása:  Hétfő:    09.00–15.00 óráig

  Szerda:  09.00–15.00 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

NE FÁRADJON!

Bízza ránk az 

ünnepi sütés-főzést!

Karácsonyra ajánlatunk:

Ponty halászlé • Harcsa halászlé

Hal belsőség • Ecetes hal

Sült pulykacomb, 

párolt káposzta, rösti.

Haltál 2 személyre:

Pisztráng roston, 

Rántott ponytpatkók,

Rántott harcsafi lé, 

hasábburgonya, rizs, 

    majonézes burgonya saláta
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Megjelenik negyedévente • Ingyenes kiadvány.

Újra itt az év vége, a gyerekek által nagyon várt Karácsony és 
a gyertyagyújtások ideje az adventi koszorún! Most is - ahogy 
már megszokhatták és el is várják tőlünk - széles áruválasz-
tékkal várjuk Önöket! 

Karácsonyi hangulatba öltöztettük a virágüzletet, hogy köny-
nyebben hangolódhassunk az ünnepekre! 

Egyedi és kreatív adventi koszorúk, ajtókopogtatók, zsurlók 
(grincsfák), üveglaternák, illóolajak és figurák várják Önöket min-
den mennyiségben... Vállalunk díszcsomagolást és masnizást 
is. Papírtáskák bőséges választékban állnak rendelkezésre. 
Gyertya választékunk is igazán sokrétű: karácsonyi illatgyertyák-
teamécsesek, mézgyertyák különböző formákban, katolikus 
gyertyaszettek, díszgyertyák és egyéb gyertyák többfajta 
színben és méretben.

Cserepes virágaink is alkalomhoz illőek: amaryllisek, kará-
csonyi kaktuszok, mikulásvirágok…

Akik már most a tavaszt várják: folyamatosan érkeznek a 
tavaszi hagymás-cserepes virágok...

Ne feledkezzünk meg azokról a szeretteinkről sem, akik már 
sajnos nem tölthetik közöttünk az ünnepeket: temetői gyertyás 
álló sírdíszek, virágtálak, havas thuják, mini mű (vagy akár igazi) 
fenyők kaphatók és rendelhetők!

Hogy szerencsésen induljon az újév: decembertől kaphatóak 
a szerencse-kéményseprők és szerencsemalackák is!

Ezúton is köszönjük szépen, hogy egész évben minket vá-
lasztottak! Meghitt, áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag, 
Boldog Új Évet Kívánunk!

2017-ben is visszavárjuk Önöket, mert tudják:  
Virágálom – „a Gróf is idejárna!"

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

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
December 23.:  .........................................09-12.00 és 13.00-16:30
December 24.: .............................................................. 08.00-11.00
December 25-26-27.: .............................................................. zárva
December 28-29-30.:  ....................... 09.00-12.00 és 13.00-16:30 


