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Nemzetközi grafi kai művésztelep Héderváron
2017. július 1-9.

Az idei nyáron tizenkilencedik alkalommal rendezték  meg 

az Art Flexum Művészeti Társaság művésztelepét. Most először 

a grafika klasszikus eljárásaira, a fametszetre és a linómetszetre 

szerveződött. A szimpózium Héderváron volt, ahol Borbély 

Károly (Hédervár), Kelemen Benő Benjamin (Újrónafő) és Tamus 

István (Debrecen) mellett három francia képzőművész alkotott. 

Olivier Bernex, Mikael Elma és Johann Pollak Marseille-ből 

érkeztek, hogy megismerkedjenek ezzel a szép településsel és 

a kép ősi nyelvén megfogalmazzák érzéseiket, gondolataikat.

Hédervár Önkormányzatának nagyterme, amely számos 

helyi rendezvény színhelye – többek között a falu szülötte, 

Borbély Károly állandó kiállításának anyagát is őrzi – most 

pezsgő, nemzetközi műhellyé alakult át, ahol a különböző 

egyéniségek színes kifejezései látványos együttest alkotnak, 

amely napról napra alakul, gazdagodik. A zsinórokon függő, 

s a padlón fekvő, száradó nyomatok mozgalmas, gazdag 

formavilága és a nyomdafesték illata, a munkaasztaloknál 

szorgoskodó művészekkel sajátos műhelyhangulatot áraszt, 

amely egyszeri és megismételhetetlen, akár az életünk 

kiemelkedő, szép pillanatai.

A műalkotások a pillanat lenyomatai. A pillanaté, amely 

magában hordozza az alkotó lelkén átszűrődő elmúlt és 

eljövendő időt is. Megmutatja a maga szépséges módján, kik 

vagyunk, mi a küldetésünk és merre tartunk. Olyan üzeneteket 

hordoz, amilyeneket még nem hallott a fül és még nem látott 

a szem. Egyedieket, amilyen sokféle és egyedi csak maga az 

emberi lélek lehet.

A művészek által legjobbnak ítélt munka alkotóját az 

ArtFlexum Díjjal jutalmazták, amelyet ezúttal Borbély Károly 

nyert el. A művésztelepen készült alkotásokból kiállítás nyílt 

a Boldogasszony Kápolnában, amely a nyár folyamán még 

megtekinthető.

A Kont Étterem és Panzió, Hédervár Önkormányzata 

támogatták a művésztelepet – köszönet érte! 
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Tisztelt Héderváriak!

Pár sorban szeretném bemutatni az eltelt időszakot és a lehet-

séges jövőt. Az Önökben megfogalmazódott kérdésekre választ 

adni.

Megválasztásunkkor nagy hittel és egymás iránti bizalommal 

fogtunk a feladatokba. Azért írok többes számban, mert kép-

viselő-társaim munkáját is szeretném, ha tisztán látnák. Nérai 

László foglalkozik a rendezvények szervezésével, lebonyolításával, 

ő a kapcsolattartó az iskolával. Danyi Péter  településfejlesztési, 

épület karbantartási feladatokat lát el. Balogh László közgazdász, 

gazdasági kérdések elemzésével, tanácsaival segít minket, illet-

ve az Aqua Kft . felügyelő bizottságának tagja. Antóni Istvánné  

tapasztalataival, tisztánlátásával tesz hozzá a közös munkához. 

Gondár Imre  újonnan kinevezett  képviselőként bizonyára hasznos 

tagja lesz testületünknek. Én a településrendezési feladatokkal, a 

zöld felületekkel, az itt dolgozó 5 fő napi munkabeosztásával, az 

önkormányzati géppark fejlesztésével, karbantartásával és egyéb, 

a falu lakói részéről érkező kérések megoldásával foglalkozom. 

Megemlíteném Dr. Ladányi Zsigmondot, településük aljegyzőjét 

is, aki munkáján felül szintén nagyon sokat dolgozik a faluért, de 

mondhatnám a többi megmaradt önkormányzati dolgozót is, akik 

nehéz időszakon mentek keresztül. Kinevezésünkkor számunkra 

egyértelmű volt, hogy mindent, amit a faluért teszünk, ingyen 

tesszük. Képviselőtársaim közül többen, az elvégzett munkán 

kívül, adományokkal és befi zettet céges adójukkal is támogatják 

Hédervárt. Ebben az  5 évben úgy gondoljuk, hogy szüksége 

van településünknek minden pénzre. Sok feladat és kérés van, 

amihez a legtöbb esetben pénz kell. Ezért is várnánk hasonlóan 

gondolkodó polgármester jelentkezését. Egyelőre adni és dolgozni 

kell Hédervárért, nem pályázati pénzeken felül költekezni, vagy 

minimális munkával fi zetést felvenni. Miért mondom, hogy 

minimális munka, amint látják a feladatok nagy részét a kép-

viselők és az önkormányzati alkalmazottak végzik. Lemondott 

polgármesterünk, amit sokan tévesen gondolnak, hogy ingyen 

dolgozott, nem igaz, fi zetésért dolgozott. Ezért az általa elvégzett 

munkákért, természetesen megkapta fi zetését.

Mit tettünk eddig:

– kerékpárút projekt befejezése

– iskolával kapcsolatos problémák megoldása

– kastélypark kitakarítása

– közterület karbantartó csoport felállítása, műhely kialakítása

– település karbantartó eszközeinek fejlesztése, több mint 7 M Ft 

értékben, nagyrésze  a sportkör pályázatain keresztül.

– közterületek rendbehozatala, folyamatos ápolása

– fásítás, 3 település irányába

– dunapart gondozása

– rendezési terv lezárása

– óvodai tető szigetelése

– óvodai étkező festése

– védőnői kezelő festése, burkolása

– önkormányzati lakások felújítása

– rendőrlakások nyílászáró cseréje

– játszótéri eszközök felújítása

– csatorna bűz csökkentése a faluban

– csatorna bűz megszüntetése a könyvtár környezetében

– rendezvények átszervezése, költséghatékonyabb lebonyolítása

– május 1, mint régen

– sport- és egészségnap

Adományok:

Csak azért említenénk meg, mert, több téves információ jutott 

tudomásunkra.

– hallókészülék Védőnői szolgálathoz (Danyi Péter részéről)

– két óvodai csoportszoba felújítása (Danyi Péter, Csanádi Ro-

land részéről)

– egyéb asztalos munkák az óvodában(Csanádi Roland részé-

ről)

– iskolai távolugró pályához, a beton és kőműves biztosítása 

(Danyi Péter részéről)

– dunaparti fedett pihenő pad (Csanádi Roland részéről)

– sport- és egészségnap pénzadomány (Balogh László részéről)

– polgárőrök pénz adomány (Balogh László részéről)

– tűzoltók pénz adomány (Balogh László, Danyi Péter, Csanádi 

Roland részéről)

– sportkör pénz adomány (Danyi Péter,Balogh László, Csanádi 

Roland részéről)

Amit még bizonyosan meg fogunk oldani:

– ravatalozó építése, a temető rendbetétele. Miután szerencsére 

azt a tervet fogadta el a józanul gondolkodó többség, ami meg 

is valósítható és nem sodorja településünket a csőd közeli 

állapothoz.

– önkormányzati nonprofi t cég alapítása.

– önkormányzat épületének, energetikai felújítása

– közlekedési táblák elhelyezése, cseréje

– közvilágítás rendbetétele az önkormányzati épület mögött

Jövőbeni terveink:

– termelői piactér kialakítása

– bevételek megteremtése az önkormányzati cégen keresztül

– weboldalunk fejlesztése

– új vállalkozások beindítása

– az óvodai épület jobb kihasználtsága

– lakosságot érintő szolgáltatásaink bővítése

– úthálozat rendbetétele

– mázsaház lebontása

– magántulajdonban lévő bánya tó hasznosítása, telkesítése 

(tulajdonosi megkeresés alapján)

– önkormányzati földek jobb kihasználtsága

– sporttelep fejlesztése

Mindezt miért? 

Mert itt élünk és azt szeretnénk, hogy mindannyian büszkék 

legyünk Hédervárra és jól érezzük itt magunkat!

Bízunk benne, hogy látva az eredményeket, a további terveink, 

céljaink megvalósításához számíthatunk a falu lakóinak segítő 

közreműködésére, támogatására, hogy együtt még élhetőbbé, 

virágzóvá tegyük Hédervárt.

Csanádi Roland, Hédervári lakos, alpolgármester

Az eltelt időszak és a lehetséges jövő
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Tájékoztató az Önkormányzati és Hivatali munkáról

Legutolsó bejelentkezésem óta nagyon sok mindent történt 

településünk munkájában, vezetésében. Örömmel osztom 

meg önökkel az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és 

a mindig megújuló terveinket:

• Településünk civil szervezetei számára pályázatot írtunk ki, 

és biztosítottuk az egész éves működésükhöz a támogatást. 

A pályázatokban szervezeteink egyértelműen elénk tárták 

terveiket programjukat az ehhez tartozó költségvetéssel együtt. 

A támogatással mindannyian elszámolnak és igazolják, hogy 

a terveknek megfelelően használták azt fel.

• Egy hosszú időszakot követően elkészült a falu új rendezési 

terve, melyet rendelet formájában alkotott meg. Egyúttal a 

Településszerkezeti Terv is elfogadásra került, így minden-

kinek lehetősége volt és van bele látni községünk lehetséges 

jövőjébe.

 Ezzel párhuzamosan készül a Települési Arculati Kéziköny-

ve, amelybe szintén minden lakosunknak lehetősége van 

beleszólni, véleményezni, abba javaslatot tenni. Erre több 

lakossági fórumot is szerveztünk.

• Tavaly már elkezdődött és tavasszal befejeződött a Kisrét utca 

játszótér felújítása. 

    Az elhasználódott, balesetveszélyes elemek cserélésre ke-

rültek, de az összes játék  fel lett újítva csiszolással, festéssel. 

A forgópad ülőszerkezete már nagyon sérülésveszélyes volt, 

így az is új faszerkezetet kapott.

• Több telket értékesítettünk adásvétel keretében így lehetőség 

nyílik ezen bevételek segítségével, hogy egyre több újítást, 

építést, vagy esetleg javítást végezzünk el Héderváron.

• Lehetőségünk volt kulturális közmunkás alkalmazására. Szigeti 

Nóra munkatársunk példamutató, odaadó munkájával igen nagy 

részt vállalt településünk programjainak lebonyolításában, de 

az adminisztráció terén végzett munkája is igen hasznos. 

• Döntés született és gyakorlatilag a végső munkálatoknál tart 

a rendőrlakások nyílászáró cseréje, de a közeljövőben a ház 

elektromos rendszerének felújítása is tervben van.

• Véglegesen eldőlt ez év áprilisában, hogy a településüzemel-

tetési feladatok ellátását - amelyet jelenlegi önkormányzati 

ciklusban Csanádi Roland alpolgármester úr lát el  - néhány 

hónapos törést követően teljes jogkörrel a testület maximális 

bizalmával töretlenül tovább folytatja.

• Szabóné Németh Ágnes Polgármester Asszony 2017. 05. 24. 

napján bejelentette lemondását, amely 2017. 06. 25. nap-

jától lépett életbe. A hatályos jogszabályok alapján ettől az 

időponttól a polgármesteri feladatokat az új polgármester 

megválasztásáig az alpolgármester látja el. Csanádi Roland 

mindenfajta díjazás és költségtérítés nélkül látja el ezt a tele-

pülésvezetői teendőket is. 

• Az átadás-átvétel 2017. 07. 07. napján történt, amikor is a lemon-

dott polgármester számot adott az elmúlt időszakban végzett 

munkájáról, legfőképpen a folyamatban lévő ügyekről. Az át-

adás-átvétel során minden érdekelt felvethette, megkérdezhette a 

számára fontos, meghatározó dolgokat, nyitva maradt ügyeket. A 

munka folyamatosságát elősegíthette volna ha az alpolgármester 

úr  egyértelmű, világos válaszokat kap kérdéseire, nyitott ügyekre. 

A nehézségek ellenére sikerült ezt a terhelt időszakot átvészelni, 

és jelenleg már nagyszerűen és naprakészen folynak az ügyek a 

hivatalban, de az önkormányzat háza táján is.

• Döntés született arról, hogy a Hédervári tó körüli terület 

beépítésével kapcsolatban a két tulajdonos beruházási terveit 

megismerte és támogatja a testület, ugyanakkor az építkezés 

jogi hátterét biztosítja olyan módon, hogy háromoldalú meg-

állapodást kíván kötni a beruházókkal, valamint az építési 

tervező céggel a HÉSZ módosítására. A módosítás költségeit 

teljes mértékben a tulajdonosok fi zetik meg. Ez a beruházás 

lehetőséget teremtene arra, hogy közel száz lakóház épüljön, 

és hogy a település lakosai térítésmentesen használhassák az 

itt kialakított strandhelyet.
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Képviselői bemutatkozás
Kedves Héderváriak! 

 Gondár Imre vagyok, született hédervári 

lakos.  4 éves kisfi ammal és feleségemmel 

most is itt élünk. Korábban 5 évig a helyi 

rendőrség körzeti megbízottja voltam, a 

civil szervezetek életében pedig a Tűzoltó 

Egyesület elnökeként vettem részt. Jelen-

leg Mosonmagyaróváron üzlezvezetőként 

dolgozom, egy nyílászárókat forgalmazó 

cégnél. 

Képviselőtestületi tagként bízom ben-

ne, hogy olyan hasznos és tevékeny tagja 

tudok lenni a közösségnek, amely előre-

mozdítja fejlődését. 

Mint minden hédervárinak, úgy nekem is 

szívügyem a kastély,  és a kastélypark, ami-

nek jelenlegi helyzete rendkívül méltatlan 

hírnevéhez, így mindent megteszek, hogy 

újra régi fényében pompázhasson. Támo-

gatom továbbá a bölcsöde létrehozását, az 

óvoda kibővítését és iskolánk fejlesztését, 

hogy ezzel is megakadályozzuk a helyi gyer-

mekek környékbeli intézményekbe történő 

elvándorlását, és hozzájáruljunk egy élhe-

tő környezet kialakításához. Véleményem 

szerint ösztönözni kell a helyi vállakozások 

alapítását, hogy  új munkahelyeket teremt-

hessünk,   és Hédervár turisztikai helyzetén 

is van mit javítani,  hiszen kivételes  termé-

szeti adottságaink és épített műemlékeink 

vannak, amelyek mind kihasználatlanul  

hevernek.  Civil összefogással és proaktív 

gondolkodással pedig valamennyien sokat 

tehetünk településünk jövőjéért. 

Végezetül pedig, hiszem, hogy vala-

mennyi hédervári szava ugyanolyan fon-

tos, és testületi tagként kötelességemnek 

érzem, hogy mindannyiunk hangját hal-

lassam, ahányszor csak kell. Munkámat 

eddig is kizárólag a falu érdekeit szem 

előtt tartva végeztem, és így fogom vé-

gezni ezután is!  Tősgyökeres hédervári 

lakosként pontosan ismerem a falu je-

lenlegi állapotát, problémáit és független 

képviselőként mindent megteszek, hogy 

javítsuk településünk  helyzetét, kilátásait  

és ezzel együtt a lakosok mindennapjait, 

hogy mindannyian újra büszkék lehes-

sünk méltán híres kis falunkra. 

  Gondár Imre

képviselő

• Dániel Péter képviselőnk lemondott tisztségéről. Helyét a 

hatályos jogszabályok, valamint Helyi Választási Bizottság 

határozata alapján a legutolsó választáson a következő legtöbb 

szavazatot elnyert jelölt Gondár Imre foglalta el.

• A testület tanácskozásra hívta az iskola vezetőit, akik öröm-

mel tettek eleget a felkérésnek, Nagyszerű hangulatú be-

szélgetésen közös együttműködést határoztak el a felek. Az 

önkormányzat szóban is megerősítette, hogy az átadáskor 

megkötött megállapodásban foglaltakat minden körülmények 

közt megtartja, és az esetlegesen felmerülő előre nem látott 

problémák megoldására is messzemenőkig nyitott.

• A testület nagy fi gyelmet fordít arra, hogy a lakossággal 

kommunikáljon, megismerhesse mindennapi gondjaikat 

kívánságaikat. Ez indította a képviselőket arra, hogy falube-

járást tartsanak, és a helyszínen személyesen győződjenek 

meg a tennivalókról, esetleges hiányosságokról.

• Többek között ennek eredménye is, hogy új burkolatot kapott 

a védőnői váróterem.

• A munkálatokat követően ennek, illetve a rendelő falának 

festése sem marad el,

• Az óvodai étkező, valamint az azt kiszolgáló helyiségek is 

kifestésre kerültek. Jól sikerült ez a munka is és az intézmény 

e fontos része egy gyönyörű meleg színt kapott. Egyúttal 

az óvodában található kisebb-nagyobb hibák is ki lettek 

javítva. 

• A hivatal melletti villanyoszlopok évek óta használatlanok, 

nem működnek. Döntés született a felújításról, javításról. 

Kész ajánlat van már a birtokunkban és újra világos lesz a 

hivatal és a rendőrlakások mögötti részen.

• A ravatalozó építése tárgyában községünk lakosai segítsé-

gével kiválasztást nyert a látványterv, melyet meg kívánunk 

valósítani. Elkészültek az alaptervek, valamint a statikai ter-

vezés. Elkezdődik az engedélyeztetési eljárás, és minden jel 

szerint ez év szeptemberében a munkálatok is elkezdődnek. 

Jó hír, hogy mindenképpen bele fog férni a Ravatalozónk 

felépítésének költsége az előre – a Költségvetési rendeletben 

– meghatározott és erre előzetesen elkülönített összegbe. 

• Hosszasan tárgyaltunk a Magyar Közút helyi üzemmérnök-

ségének vezetőjével. Bejártuk és kielemeztük a település köz-

útjainak helyzetét, felmértük a lehetséges javítások helyszínét, 

valamint megoldásokat találtunk több helyen a megfelelő 

vízelvezetés problémájára.

Dr. Ladányi Zsigmond 

aljegyző

KÖSZÖNŐ rovat

Ezt a rovatot azért hoztuk létre, hogy azoknak is megköszön-

hessük a munkáját, láthatóvá tegyük fáradozásaikat akik a 

mindennapokban hozzájárulnak falunk szépüléséhez.

DR. MAYER BÉLÁNAK köszönjük, 

a Lipót felé vezető biciklis út gyommentesítését.

GÖNDÖCS LÁSZLÓNAK és  FELESÉGÉNEK köszönjük

a Kont étterem előtti virágágyások ápolását.
Köszönet az INUA SZAUNA KFT.-nek 

a Duna-parti piknikező elkészítéséért.
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Hédevári pozitív vállalkozások

Tisztelt Héderváriak!

Sok szó esik településünk 

bevételeiről, mendemonda 

szinten.  Szeretnénk a jobb át-

láthatóság kedvéért pár dolgot 

Önök elé tárni!

Minden településnek, így 

Hédervárnak is az egyre csök-

kenő állami hozzájárulás mel-

lett hatalmas szüksége van 

egyéb bevételekre is. A testület 

nagyon fontosnak tarja méltat-

ni azokat az embereket, vállal-

kozásokat, akik munkájukkal,  

adójukkal segítik a mindenna-

pos életet! 

Ebből lehet aztán pl.: közvilá-

gítást fi zetni, alkalmazottaknak 

fi zetést adni, iskolát, óvodát tá-

mogatni, és még hosszan so-

rolhatnám, hiszen rengeteg a 

kiadás. A mindenkori testület 

az előrelátható bevételek alap-

ján tervezi meg a költségvetést, 

denki, ha lehet így mondani 

Hédervár „Büszkeséglapját”, 

kik azok, akik a helyi lakossági 

adók mellé odateszik munká-

juk gyümölcsének egy részét!  

Köszönet illeti őket, a testület 

további jó, és sikeres munkát kí-

ván nekik a továbbiakban is!

A felsorolásban szereplők 

bizonyos mértékig, ingyene-

sen hirdethetnek a Hédervári 

Hírforrásban!

ugyanis akkor lesz látható, mi-

ből lehet egyéb dolgokra is köl-

teni. pl.: utak, járdák felújítása,  

épületek renoválása stb…

Tehát ezek az adóforintok 

nagyon fontosak a település-

nek! Sajnos vannak páran, akik 

nem tartják magukat a korrekt 

elszámoláshoz, és ez által meg-

vonják a lehetőséget Hédervár 

nagyobb ütemű fejlődésétől!  

Ezért szeretnénk, ha látná min-

A 2016-os évi adóbevétel alapján 

a vállalkozások sorrendje a következő: 

A vállalkozók 2016. évi befi zetése: 

18.101.800 Ft

ADÓZÓ NEVE VÁLLALKOZÓK 

(2016. évi bevételek alapján)

Héder-Mag Kft 

Lajtamag Kft 

MPH POWER Zrt

Magyar Telekom Nyrt

Agricol Kft 

Csiron Kft 

Szigetköz Hálózat Bt

Hédervári Lovasklub Kft 

Hédervári FMG

Szt Erzsébet Patika Bt

INUA SZAUNA Kft 

AQUA Kft 

SZATA-COLOR Kft 

E.ON Észak-Dun. Áramh.

Telenor Mo. Zrt

Atlasz Hédervár Kft 

Long-Term Kft 

Cigiker Bt

Magyar Posta Zrt

E.ON Energiaszolgáltató

K&G Bt

Falu-Tv Kft 

KRÁ-VILL Bt

FENA SERVICE Kft 

ChapelInvest

E.ON Energiakeresk. Kft 

Trust-HK Kft 

ÉGÁZ-DÉGÁZ

Színvonal Szépségtanoda Kft 

F-AQUA Kft 

YERFA Kft 

Hédgép Kft 

Kozmein 2002 Kft 

MOL

MVM NET Zrt

Invitel Távközl. Zrt

F-ZOLL-SPEED Kft 

DIGI Kft 

Anubisz Kft 

MANK

Kont Ker. és Szolg. Bt

Darázs és Társa Bt

Kisalföldi erdőgazd.

Seres & Seres Bt

Harmadik Forrás Coop Kft 

LU-ZSO Lajta Bt

Elibegeresdi Grafi kai Bt

Fekete Á+T Kft 

Ali Bike Kft 

Az egyéni vállalkozók 

2016. évi adó befi zetése: 

2.519.500 Ft 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 

SORRENDBEN:

Takács Vendel Ernő

Dr. Zsilavi Fábián

Dr. Füstöss Eszter

Hajós Gábor

Mézes Attila

Bölönyi János

Major Tibor

Papp Ferenc

Paulik Ferenc

Ifj . Major Tibor

Soós József

Soós Sándor

Takáts-Szalay Adrienn

Bálint Attiláné

Szabóné Németh Ágnes

Danyi Evelin

Feketéné Almási Éva

Oberna Béla

Kissné Horváth Gizella Teréz

Rigó Ferenc

Csörgő Kálmán

Oberna Ádám Csaba

Farkas Ottó

Priklerné Göndöcs Hajnalka

Szilágyi Anita

Györkös István

Hincsics Attila

Udvarhelyi-Bugár Edit

Németh Sándor

Hajós Gáborné

Potyondi Imre

Molnár Lajosné

Bóka Miklós

Hédervár idegenforgalmi adó 

2016. évi: 633.600 Ft  (300 Ft/fő/éj)

Hédervári Lovas Klub

Dr. Mayer Béláné

Bekő Józsefné

Gondárné Behon Ágnes

Kont Ker. és Szolg. Bt.

Akik ezen a listán nem szerepelnek 

azok vagy 0-as adóbevallásúak vagy 

adótartozásuk van!

Hédervárvár község Önkormányzata 

nevében: Nérai László képviselő

www.
hedervar.hu

mindig aktuális: friss hírek, naprakész 

közérdekû információk
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Adlovits Erzsébet ének-zene tanárnő nemcsak 

Mosonmagyaróváron, de  Szigetközben is ismert és 

tisztelt személyiség.  

Sokunkat még általános iskolában tanított a magyar 

nyelv, az ének-zene vagy valamelyik hangszer hasz-

nálatának alapjaira. Nagy örömünkre első felkérésre 

elvállalta 2004-ben az akkor megalakult Hédervári 

Asszonykórus vezetését

Karvezetői munkáját a legnagyobb szakértelemmel, 

odaadással és következetességgel végzi mind a mai 

napig. Ezt jól bizonyítja a számos szakmai elismerés, 

amit a Hédervári Asszonykórus az elmúlt13 évben 

kapott.

Ő maga birtokosa már a Timaff y László Emlék-

éremnek és jó néhány szakmai díjnak.

Ez év márciusában azonban az egyik legrangosabb 

állami kitüntetést vehette át karvezetőnk Budapesten. 

Az oklevélen ez olvasható:

„Énekelj, mert az ének szép dolog! Énekelj, mert az ének jó dolog! Énekelj, mert  a dalban szív dobog!”

KÖSZÖNTŐ

A Hédervári Asszonykórus tagjai, sőt egész faluközösségünk szívből gra-

tulál e magas kitüntetéshez Erzsi néninek.További eredményes munkát, jó 

egészséget és hosszú életet kívánunk!  Pintér Ildikó,  alapító kórustag 

Magyarország Köztársasági Elnöke

ADLOVITS ERZSÉBET
kórusvezető, 

a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola 

nyugalmazott tanára részére,

a magyar népművészet és kórusmuzsika népszerűsítése iránt kivételesen 

elhivatott, több évtizedes pedagógusi 

és kórusvezetői munkája elismeréseként a

MAGYAR  ARANY ÉRDEMKERESZT
kitűntetést adományozom.

Budapest, 2017. március14.  dr. Áder János  

Az önkormányzat-

nál 31 szorgalmas, 

felelősségteljes, pon-

tos munkával töltött 

év után nyugdíjba 

vonult településünk 

önkormányzatának 

pénzügyi szakembe-

re. Neki köszönhető, 

hogy minden egyes 

esztendőben jól érthe-

tő, átlátható, szaksze-

rű költségvetésünk és  

beszámolóink készül-

tek. Az adatszolgálta-

tás a pénzügyi műkö-

désről folyamatos és 

szakszerű volt. 

A Hivatal és az ön-

kormányzat dolgozói, 

a képviselők közösen 

köszöntöttük ebből az alkalomból. 

Megköszöntük az áldozatos, pontos munkáját, a soha nem 

lankadó szolgálatkészségét, és azt a sok-sok (rend szerint) éjjel 

is eltöltött plusz órát, amellyel szívvel-lélekkel a településünket 

szolgálta.

Nagyon fog hiányozni, és valószínű, hogy tapasztalatára, taná-

csaira, kiigazításaira ezentúl is szükség lesz, ezért a kapcsolat nem 

fog teljesen megszakadni. Nagyon jó pihenést kívántunk, amit 

igazán kiérdemelt, és péld aképünk mindannyiunknak.

Péterfi  Jánosné (Ani) búcsúztatója
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Meghívást kaptam Hédervár Község Önkormányzatá-

nak február elsején tartott képviselő-testületi ülésére, mely 

alkalommal a Védőnői Szolgálat 2016-os évi működéséről, 

eseményeiről tájékoztathattam a képviselőket. 

A beszámolóm során említettem, hogy az eszközpark 

elöregedett, elavult, ezek cseréje szükséges. Ilyen eszközök 

a hallásvizsgáló készülék, mely koránál és állapotánál fogva 

pontos szűrésre már nem alkalmas, illetve a nyomtató, ami 

szintén kiöregedett, helyette egy modern multifunkcionális 

irodagép beszerzése lenne célszerű. 

Ezen eszközök sajnos nagyon drágák, viszont a hatékony 

munka végzéséhez elengedhetetlenek.

Beszámolómat hallva Danyi Péter képviselő úr azonnal 

felajánlást tett, miszerint saját költségén beszerzi a Védőnői 

Szolgálat részére a szükséges eszközöket.

Ezúton is köszönetet mondok Danyi Péternek és felesé-

gének, Edinának mivel az eszközök, melyeket azóta már 

használatba is vehettem,  hatékonyabbá és gyorsabbá  teszik 

munkámat.

Juhászné Tolnai Klára, védőnő

Honlappal, Hírforrással, 

rendezvényekkel kapcsolatos 

kérdéseiket várjuk 

a rendezveny@hedervar.hu 

email címen.
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Hédervári gyereknap képekben
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Az idei  évben falunk nap-

jára június 17. én került sor. 

A rendezvény ünnepélyes 

megnyitóval vette kezdetét, 

melyben köszöntőt mon-

dott Csanádi Roland alpol-

gármester úr és Nérai László 

képviselő úr is. Mindketten 

köszönetet mondtak a szer-

vezésben résztvevőknek, a 

lebonyolításban segítőknek, 

hogy lelkiismeretes munká-

jukkal hozzájárultak a nap 

sikeréhez!

Hédervári Falunap – 2017

szentmiklósi Néptáncegyüttes 

és az Akkordeon Harmonika 

Zenekar színvonalas előadásra 

teremtette meg a kellő hangu-

latot. Érdekességként,ha töb-

büknek ismerős arcok voltak 

az Akkordeon zenekarban,az 

nem véletlen, hiszen több 

tagjuk ébresztette már a 

Héderváriakat május elseje 

reggelén, a zenés ébresztő 

keretében!

A borús idő ellenére az esti 

órákra megtelt  a rendezvény-

sátor helyiekkel és a környék-

ről érkezőkkel. A falunap 

sztárvendége a Desperado 

volt,  előtte KHMASA Has-

tánc Együttes bemutatóját,  a 

Jaff a Slágercsoport műsorát 

valamint a Kelet Lányai has-

tánccsoport táncát tekinthet-

ték meg a szórakozni vágyók. 

A rendezvényt DJ David retro 

partija zárta, ahol kifulladásig 

rophatták a fi atalok és az idő-

sebbek egyaránt. 

A rendre a helyi Polgárőr 

Egyesület vigyázott, akiknek 

köszönjük áldozatos munkáját 

nemcsak a falunapi részvétel-

ükért, hanem a mindennap-

okban feláldozott szabadide-

jükért, amelyben falunkat 

őrzik, álmunkat vigyázzák!

Zárásként ismét a tenni 

akarók, segítők munkáját il-

leti hála, hisz nélkülük nem 

lehetett volna ez a nap méltó 

Hédervári falunap!

Szerencsére az idei évben 

jóval  kegyesebb volt az időjá-

rás is, mint az elmúlt években. 

Így a programok csúszás nél-

kül, a megszervezett időpont-

okban kezdődhettek!

A műsor palettáját színesítet-

te a Hédervári Asszonykórus, az 

iskolások néptánc bemutatója, a 

Kelet  Lányai gyermek hastánc-

csoport valami a Zumbások 

előadása. Köszönet nekik a ten-

ni akarásukért, segítségükért! 

A gyermekek a Tündérkert 

Bábszínház várta interaktív 

műsorával, valamit a futball-

pálya területén játszópark, ug-

ráló vár és íjászat kipróbálásával 

tölthették el az időt. Továbbá a 

Családsegítő Szolgálat jóvol-

tából gyönyörű arcfestések és 

csillámtetkók készültek. 

A késő délutáni órákban 

Horváthné Szabó Andrea 

könnyűzenei műsora, Moson-
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Legutóbbi cikkünkben a téli 

ünnepekről, a tél örömeiről 

számoltam be Önöknek. Azóta 

nagyon sok minden történt óvo-

dásaink életében, ezeket is sze-

retném megosztani a Hédervári 

Hírforrás olvasóival, hogy egy 

kicsit betekinthessenek falunk 

legkisebbjeinek hétköznapjaiba.

Farsang farkán, húshagyó 

kedden szokásainkhoz híven 

vidáman elbúcsúztattuk a telet. 

Verseltünk, énekeltünk, táncol-

tunk, közben fánkot dagasztot-

tunk, szaggattunk, sütöttünk, 

majd természetesen ettünk. 

Tavasszal sokat sétáltunk, ki-

rándultunk az erdőben, a park-

ban, fi gyelemmel kísértük a ter-

mészet változását. Nagyon vártuk 

a gólyákat, a fecskéket. Sétáink 

alakalmával láttunk birkákat, 

bárányokat meg is simogattuk 

őket, kecskéket, olyat is, ami az 

„ördögre” hasonlított, lovakat, 

pulykát, libákat, tyúkokat. Sajnos 

a falunkban már tehenet, borjút 

nem tudunk közelről szemügyre 

venni, ezért szerveztünk egy ki-

rándulást Kimle-Károlyházára,

a tehenészetbe. Nagy élmény volt 

gyermeknek, felnőttnek egyaránt 

a modern technikával ellátott, 

teljesen gépesített állattartás lát-

ványa. Külön hangárban a fejős 

tehenek, külön az üszők, és külön 

két helyen a növendékek, borjúk, 

akikkel szinte „testközelbe” ke-

rülhettünk. Finom friss tejet is 

kóstolhattunk.

Képek óvodásaink mindennapjaiból

Májusban családi napot tar-

tottunk az egészséges életmód 

jegyében. Ezen a délelőttön kicsik 

és nagyok közös tornával kezd-

tük a napot, majd játékos vetél-

kedőn mérhettük össze erőnket, 

ügyességünket. Aztán a könyv-

tár jóvoltából, fi nanszírozásával 

bábszínházi előadás színesítette 

napunkat. 

Ez alatt a szülők hoztak zöld-

ségeket, gyümölcsöket. Ügyes 

anyukák, dadus nénik, konyhás 

nénik megpucolták, felszeletelték. 

A Lipót pékség által felajánlott 

egészséges kenyérre az anyukák, 

óvó nénik által készített kenő-

krémeket felkenték, ízlésesen 

tálalták, majd együtt jóízűen 

elfogyasztottuk.

Táncoltunk is Timi nénivel és 

Jóska bácsival, amihez a „SŰRŰ 

RÁNTÁS” zenekar a Hédervári 

Gyermekek Neveléséért Alapít-

vány fi nanszírozásával „húzta 

a talp alá valót”. Mindenkinek 

köszönjük, akinek felajánlása, 

munkája által ilyen jó hangulatú, 

kellemes délelőttön vehettünk 

részt. Igazán jól éreztük magun-

kat, reméljük, akik az idén vala-

milyen oknál fogva nem tudtak 

velünk tartani, jövőre ők is itt 

lesznek. 

Már hagyománnyá vált, hogy 

a nyár elején a Győri Állatkert-

be kirándulunk, most sem volt 

ez másképp. Június elején há-

tizsákot vettünk a hátunkra, 

elemózsiánkat abba pakolva 

külön busszal útnak indultunk, 

minden kisgyermeknek örömteli 

napot szerezve ezzel. 

Az évzáró szülői értekezletre 

vendéget is hívtunk Doholuczki 

Magdolna  pszichológust, aki 

nevelési kérdésekben volt segít-

ségünkre. Örülünk a nagy érdek-

lődésnek, amit a szülők részéről 

megtapasztaltunk. Biztosan az 

előadás témája, az előadó sze-

mélyisége, a bensőséges hangulat 

mind-mind hozzájárult ahhoz, 

hogy megnyíljunk, saját prob-

lémánkat is el merjük mondani, 

segítséget merjünk kérni.

Amikor ez az írás megjele-

nik, óvodánk éppen zárva tart. 

A nyári szünetre kívánok min-

den családnak kellemes, hasznos 

időtöltést, élvezzék ki a családi 

együttlétek minden pillanatát. 

Kollégáimnak pedig jó pihe-

nést, hogy amikor kezdődik a 

következő nevelési év, kipihenve, 

feltöltődve várjuk a viszontlátást, 

valamint az új apróságok érke-

zését. 

Tóthné Göndöcs Annamária 

Tagóvoda vezető
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Számomra az elmúlt tanév egy csoda.

Hédervárra úgy tekintek, mint a Szigetköz 

kulturális fővárosára. Megannyi szép 

történelmi emlék: gyönyörű templomok, 

ódon kastély, emlékfák, köztéri szobrok és 

más historizáló épületek... És akkor még 

nem is említettem a gondozott sportpályát 

és a közösséget szolgáló művelődési házat… 

Tiszta, rendezett, értékes település. Látszik, 

hogy az itt élők otthonuknak tekintik. Jó 

volt megismerni és megszeretni.

Csoda volt az iskola átvétele. Hédervár 

kiváló oktatási intézményekkel rendelkezik. 

Mind a Napsugár óvodában, mind a Timaff y 

László általános iskolában jól felkészült 

pedagógusok színvonalas oktatásban 

részesítik a rájuk bízott diákokat. Ez nem 

a Piarista Rend érdeme, mi ezt a közösséget 

örököltük meg. Megbocsáthatatlan 

bűn lett volna pusztulni hagyni ezt az 

értéket, amely a település jövőjének is 

meghatározója. Ha nincs iskola, akkor a 

fi atalok elvándorolnak. De van óvoda és 

iskola, és nem is akármilyen!

Úgy érzem, hogy a hetedikesek helyben 

maradása, és a szeptembertől újra megjelenő 

nyolcadik évfolyam új, fi atalos, vidám 

reményt és életkedvet hozott az intézménybe. 

Mind a diákok, mind a pedagógusok és más 

dolgozók szívesen látogatják az óvodát és 

az iskolát. A szülői munkaközösségek és 

az önkormányzat is szívügyének tekinti, 

Visszatekintés a 2016/2017-es iskolai tanévre
és minden tőle telhető támogatást megad. 

Csodaként élem meg ezt a harmonikus 

együttműködést is.

A tanév során a diákok számos versenyen 

bizonyították tehetségüket és szorgalmukat, 

valamint tanáraik szakértelmét és szüleik 

gondosságát. Némi büszkeséggel írom le, 

hogy volt olyan verseny, ahol a „mieink” 

maguk mögé utasították az óvári piarista 

diákokat is. Voltak megyei és országos 

szintű eredményeink is. Persze nem 

„versenyistálló” vagyunk, hanem szellemi-

lelki alkotó közösség. Ugyanilyen szintű 

öröm, amikor kellő odafi gyeléssel egy-egy 

sok sebből vérző diákot sikerül megmenteni 

a bukástól. A magatartás, szorgalom és 

tanulmányi átlagok szintén önmagukért 

beszélnek. Eredményes, programokban 

gazdag tanévet zártunk.

Érdeklődésre tarthat számot az iskola 

vallási élete is, hiszen ez új színfolt 

óvodánkban és iskolánkban. Tudjuk, hogy 

korábban „világnézetileg semleges” volt az 

intézmény. A dolgozók és a diákok szülei 

erre szerződtek korábban. Az átvételkor 

azonban mindenki örömmel vállalta az 

iskola felekezetivé válását, és nem csak a 

túlélés volt az egyetlen szempont az igen 

kimondásakor.

Fontos, hogy a vallásnak egyfelől van 

egy személyessége, ami az ember és az 

Isten intim világa. Másfelől a Krisztust 

szeretők élő közössége. Ez viszont már nem 

magánügy. Az óvodában és az iskolában 

nem „csúszunk-mászunk” térden, de az 

egymás iránti tiszteletünk, megbecsülésünk 

és szeretetünk az Istenből forrásozik.

Az intézmények életét átszövő 

„vallásos” aranyszál egyetlen diáknak 

sem okozott nehézséget. Szívesen és 

nyitottan fogadták mind a tanítást, mind 

a programokat (diákmise, lelkigyakorlat). 

Örömmel fogadták adventista diákjaink is 

lelkipásztoruk felbukkanását.

A felnőttek sokkal szemérmesebbek ezen 

a téren. Komoly dilemma számukra, hogy 

amit eddig csak szívükben éltek meg, annak 

nyílt, tanúságtevő felvállalása nem tűnik-e 

hiteltelennek. Örömmel állíthatom, hogy a 

pedagógusok is jó lélekkel mozdulnak együtt, 

az iskolavezetés pedig kellő türelemmel 

kivárja a lélek ihletett perceit.

Egy ilyen áttekintés nem érhet véget 

anélkül, hogy ne köszönném meg 

mindenkinek a maga részét a sikerből. Mind 

a pedagógusoknak, a technikai dolgozóknak, 

a szülőknek, az önkormányzatnak, és a 

település apraja-nagyjának. Köszönöm 

az egész éves kitartó együtt-mozdulást, 

áldozatos helytállást, tenni akarást, áldozatot. 

A jó Isten jutalmazzon meg mindenkit a 

maga részéért. Ha valami esetleg nem úgy 

sikerült, bocsánatot kérünk érte. 

Vereb Zsolt piarista, igazgató 

Nagyon szépen köszönjük a Szülői Munkaközösség áldozatos 

munkáját és anyagi segítségét, amellyel a tanév során támogatták 

diákjainkat.

Hozzájárultak a jutalomkönyvek megvásárolásához és kétkezi 

munkájukkal elkészült a tornaszertár új polcrendszere és a 

távolugró gödör.

Név szerint is kiemeljük a következő szülőket:

Alcser Norbert, Bölönyi András, Csiba Gábor, Hegyi 

Károly, Horváth Gábor, Juhász József, Kiss Szabolcs,Krucsó 

István, Lebhardt Ferenc, Lendvai Balázs, Rácz Miklós. Danyi 

Péter: beton. Szitás László testnevelő tanár: gumiszőnyeg. 

Hegyi József: homok. Bölönyi János: gumiszőnyeg szállítása 

Mosonmagyaróvárról.

Külön köszönet illeti Horváth Melindát, a Szülői 

Munkaközösség elnökét, aki nagy elkötelezettséggel szervezte 

és összefogta a munkákat.

Bízva a további jó együttműködésben, hálás köszönettel: 

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Távolugró pálya készítése
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Akikre büszkék vagyunk...

Tanévzáró ünnepély
2017. június 16-án tartottuk iskolánk tanévzáró ünnepélyét a 

Szent Mihály Plébánia templomban. 

Az ünnepi szentmisét Vereb Zsolt igazgató úr és Adamát Lajos 

piarista atya celebrálták. A szentmise keretében került sor az 

év versenyeredményeinek ismertetésére és a jutalom-könyvek 

kiosztására. 

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaff y 

László Tagiskolája vezetése, nevelői és diákjai nevében hálás 

köszönetünket fejezzük ki a Hédervári Gyermekek Neveléséért 

Alapítványnak erkölcsi és anyagi támogatásukért, mellyel lehetővé 

tették, hogy jól teljesítő diákjainkat értékes könyvjutalomban 

részesíthettük a tanévzáró ünnepélyen.

Köszönetet mondunk a Hédervár Templomaiért Alapítványnak is 

támogatásukért, melyet az egész tanév során megtapasztaltunk.

Szédelyi Martina a megyei atlétika versenyen, a 60 méteres 

futásban a 2. helyezést, távolugrásban a 4. helyezést érte el. 

Gratulálunk a sikeres szereplésért, köszönjük Szitás László 

felkészítő munkáját! 

A Megyei Atlétikai Diákolimpián a 4x100-as fi ú váltó I. helyezést 

ért el, és továbbjutott az országos versenyre! 

Gratulálunk a Degovics Gergely, Frank Norbert, Hegyi Patrik, 

Szabó Márton alkotta csapatnak! Szép volt fi úk!

Felkészítő: Szitás László

A megyei atlétika versenyen csapatban Bugár Laura, Horváth 

Kincső Sára, Szabó Dorina Kira és Szédelyi Martina a 2. helyezést 

érték el. Felkészítő: Szitás László

Gratulálunk a lányoknak és felkészítőjüknek a szép 

eredményhez!

A Nyíregyházán megrendezésre kerülő Jedlik Ányos Matematika-

Fizika Verseny Országos döntőjén iskolánk 7. osztályos tanulója, 

Hornyák Levente Tamás bronzérmet szerzett. Ezzel a kiváló 

eredménnyel továbbvitte, öregbítette iskolánk hírnevét. A féléves, 

rengeteg többletmunkát, kitartást igénylő felkészülés meghozta 

gyümölcsét! 

A szentmise emelkedett hangulatához hozzájárultak a Láng 

Mercedesz vezette énekkar és kísérő zenészek is. Hálás köszönet 

egész éves áldozatos munkájukért. 

Gratulálunk Levinek az elért 

eredményhez és további sok 

sikert kívánuk! 

A Szigetköz Körzeti 

Általános Iskola és AMI által 

2017. április 11-én megren-

dezésre kerülő körzeti vers-

és prózamondó versenyen 

iskolánk tanulói közül Hincsics 

Attila az 1. helyezést, míg Hegyi 

Anasztázia a 3. helyezést érte 

el. Felkészítőjük: Seresné Domina Teréz.

Gratulálunk mindkét versenyzőnek az eredményes szerepléshez, 

büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük Seresné Domina Teréz 

felkészítő munkáját! 

A „sikerszéria” utolsó állomása ebben a tanévben: a Timaff y 

László Tagiskola 7. osztályos tanulója, Hornyák Levente Tamás 

a Kalmár László Országos Matematika Verseny Győr-Moson-

Sopron megyei döntőjében a 2. helyezést érte el! Gratulálunk! 

Szép volt Levi!
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Iskolai életképek
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Új lelkipásztor a hédervári plébánia élén

Hédervári

újszülöttek

Veres András győri megyés-

püspök úr Galla Gábor atya 

érdemeit elismerve, hűséges 

szolgálatát megköszönve, 

egészségi állapotára tekintettel 

felmentette Hédervár híveinek 

oldallagos lelki-pásztori ellátá-

sa alól és Vereb Zsolt piarista 

szerzetest, a mosonmagya-

róvári Piarista Gimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda 

igazgatóját – így a hédervári 

Timaff y László Tagiskoláé és 

a Napsugár Óvodáé is – kér-

te fel, nevezte ki a hédervári 

egyházközség élére plébániai  

kormányzói minőségben.

– Miért pont most került sor 

erre a döntésre?

– Pápai Lajos püspök atya 

nyugdíjba vonulásával Veres 

András, a Magyar Katolikus 

Püspöki Kar elnöke vette át az 

egyházmegyét. András püspök 

úr – miután megismerkedett az 

egyházmegyével –  szomorú 

szívvel engedett el nyugdíjba 

sok paptestvért, akik életkoru-

kat tekintve messze túl teljesítet-

ték a tőlük elvárható szolgálati 

időt. Így hirtelen nagy paphi-

ány állt elő, és elodázhatatlan 

volt a megüresedett plébániák 

ellátásának felelősségteljes át-

gondolása, átszervezése. Ennek 

a döntés sorozatnak része az én 

felkérésem is. Ahogy mondani 

szokták „derült égből villám-

csapásként” ért a felkérés. And-

rás püspök atya személyesen 

kereste fel az óvári piarista kö-

zösséget, és kérte segítségünket. 

Legnagyobb meglepetésemre a 

döntés másnap már olvasható 

is volt az egyházmegye hon-

lapján.

– Augusztus elsejével szól a 

kinevezés. Mikor költözik be 

atya a plébániára?

– Nem költözöm ki 

Hédervárra. Továbbra is az 

óvári piarista rendház tagja 

maradok és ott van a szerze-

tesi cellám. Mivel hetente két 

nap fi zikát tanítok az általános 

iskolában, így sokszor elérhető 

leszek Héderváron is. Persze 

amennyiben ez megoldható, 

szívesen alakítanék ki egy kis 

zugot a plébánián, hogy külö-

nösen a téli időben itt aludhas-

sak, és a vasárnapi szentmisék 

vagy a hajnali roráték ne legye-

nek az időjárási viszonyoknak 

kitéve.

– Mit jelent a plébániai kor-

mányzó kifejezés, miért nem 

egyszerűen csak plébános?

– A felelősségi kör és az 

ebből adódó ellátandó felada-

tok azonosak. Bár a plébániai 

kormányzó kifejezés talán a 

gyanútlan olvasó számára ma-

gasabb rangnak tűnik a plé-

bánosnál, éppen fordítva van. 

A plébániai kormányzóságban 

benne van egyfajta ideiglenes-

ség. Talán a munka világából 

hoznék egy hasonlatot. A kettő 

között kb. az a különbség, mint 

a határozott és a határozatlan 

időre kötött munkaszerződés 

között.

– Atyának mik a lelkipásztori 

elképzelései Hédervárt illetően?

– Először is nagy szeretet-

tel és hálával gondolok Galla 

Gábor atya áldozatos szol-

gálatára. Az ő és elődei által 

lefektetett alapokra kívánok 

építeni. Az első évben inkább 

csak ismerkedni kívánok az 

egyházi képviselő-testület-

tel – vagy ahogy hivatalosan 

mondják tanácsadó testülettel 

–, az egyes imacsoportokkal és 

a kedves hívekkel. Szeretném 

feltérképezni az igényeket. 

Szeretném, ha az iskola és a 

templom a személyemen ke-

resztül még jobban egymásra 

találna. Álmom, hogy ne csak 

egy tradicionális vallásosság 

jellemezze Hédervárt, hanem 

a krisztusi hit élő valósága. 

Nem elég, hogy vasárnapon-

ként megtöltsük a templomot 

és ezzel letudjuk keresztény-

ségünket. Kellenek a megtartó 

közösségek: ifj úsági csopor-

tok, családi csoportok, idő-

sebbek csoportjai. Kell, hogy 

mindenki fontosnak érezze a 

jelenlétét az egyházi közösség-

ben. A teljes embert kívánó 

óvári munkaköröm ellátása 

mellett egyedül kevés vagyok. 

Mindez csak lelkes segítőkkel 

valósulhat meg. Közéjük értem 

Istent is, hiszen „ha az Úr nem 

építi a házat, hasztalan fárad 

az építő...”

Isten áldása legyen atya 

munkáján!

Bekő Dominik 2017.01.23.

Kiss Anett 2017.01.28.

Kiss Emese 2017.02.06.

Hajós Barnabás 2017.02.07.

Hering Kiara 2017.02.23.

Pirger Rajmond 2017.02.26.

Nádasi Mátyás 2017.02.27.

Artner Ármin 2017.03.03.

Kráz Benjamin 2017.03.15.

Krucsó Bálint István 2017.04.03.

Tóth Amira 2017.04.26.

Udvarhelyi Réka 2017.06.14.

Településünk halottjai

Gondár Istvánné

Dávid Attila

Ásványi Józsefné

Fehér Istvánné

Szoboszlai Andrásné

Miksó Istvánné

Soós Magdolna

Nyugodjanak békében!
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Nagyboldogasszony napi Sza-

badtéri Szentmise  2017. augusz-

tus 13-án (vasárnap) a Hédervári 

Boldogasszony Kápolna előtti 

árnyas parkban volt.

Sok száz hívőnek a szentmisét 

celebrálta Dékány Ferenc Ernő 

atya, Dr. Galla Gábor érdemes 

esperes, plébános és Vereb Zsolt 

atya, a Piarista Gimnázium igaz-

gatója, a Hédervári Egyházköz-

ség kormányzója. A szentmisét 

követően Dr. Vágyi Ferenc Ró-

bert a Hédervár Templomaiért 

Alapítvány titkára köszöntötte a 

megjelenteket, ünneplőket.

A Hédervári R. K. Egyház-

község a hagyományok szerint 

1031-ben alakult meg Szigetköz 

történelmi központjában. Nagy 

múltunk, egyben nagy felelős-

séget és sok-sok munkát jelent, 

hisz rendkívül széles a gondja-

inkra bízott örökség megóvásá-

val járó feladatok listája. 

Ezt a munkát segíti a 

„Hédervár Templomaiért 

Alapítvány” immár 27 éve. 

A szorgalmas munka, a hét-

köznapi feladatok, a problémák 

megoldása mellett néha meg 

kell állnunk egy-egy napra, 

hogy elismerhessük segítőink, 

támogatóink tevékenységét. 

Ezek a napok számunkra min-

dig ünnepnapok.

2015-ben a Hédervár Templo-

maiért Alapítvány kuratóriuma 

hagyományteremtő szándékkal 

emlékérmek adományozására 

hozott határozatot azoknak az 

embereknek a megbecsülésé-

re, akik hosszú időn keresztül, 

sokat tettek a Hédervári Egy-

házközségért és ezen keresztül 

a közösségért. 

Hédervári Búcsúi Szentmise 

20 éve tagja a Hédervár Temp-

lomaiért Alapítványnak. Az ő 

időszaka alatt újult meg ismét 

templomunk több lépcsőben. 

Gondoljunk csak a két  mellék-

oltár, a szószék, a keresztelőkút, 

a főoltárkép, vagy a templom 

külső környezetének felújítá-

sára. Tanácsaival, munkájával 

támogatta az Egyházközség 

kezdeményezéseit több pályá-

zatban is. Előre látásával sokat 

Ezek az emberek mindig is 

úgy érezték, gondolták, hogy 

az egyház nem rajtunk kívül, 

hanem köztünk és bennünk 

van. Annyira van értem, 

amennyire én is felvállalom a 

közösség gondját, amennyire 

én is érte vagyok. Tudták: min-

denki felelős a „közös szekér” 

előrehaladásáért, ki-ki anyagi, 

szellemi képességei és adottsá-

gai szerint. Tudták és tudják: 

Isten ma is itt él közöttünk – az 

Eucharisztiában, a szentségi 

Jézus körül gyülekező, vele 

élő kapcsolatban lévő embe-

rekből újra és újra megszülető 

közösségben, melynek tagjává 

lenni ajándék és egyben fele-

lősség…

Az emlékérmeket és az ez-

zel járó okleveleket átadta a 

Hédervári R. K. Egyházközség 

Plébániai Tanácsadó Testüle-

tének elnök-helyettese Mézes 

Attila és a Hédervár Templo-

maiért Alapítvány elnöke Györ-

kös István.

A Hédervár Templomaiért 

Alapítvány Nagy Boldogas-

szony-emlékérem adományo-

zásával mondott köszönetet  

több évtizedes lelkiismeretes 

munkája elismeréséül:

Cser Jenő, Göndöcs László, 

Horváth Péter uraknak.

Engedjék meg, hogy a kö-

vetkező díjazott  személyről 

egy kicsit több mondatban is 

megemlékezzünk. 

Dr. Galla Gábor érdemes 

esperes, plébános – 1 hónap 

híján – 20 évig volt vezetője 

a Hédervári Római Katolikus 

Egyházközségnek és ugyancsak 

segített templomaink felújítá-

sánál. Segítőkészen, példamu-

tatóan végezte mindvégig papi 

hivatását és az ezzel járó szol-

gálatot is. Az Egyházközség és 

a Rózsafüzér Társulat nevében 

köszönjük eddigi munkáját és 

visszavárjuk még nagyon sok-

szor Hédervárra.

Munkájáért Nagy Boldogas-

szony-emlékérem adományozá-

sával mondtunk köszönetet. 

Dr. Galla Gábor a közösség 

érdekében hosszú időn keresz-

tül végzett kiemelkedő mun-

kája és segítőkész hozzáállása 

elismeréséül a Szent Mihály 

emlékérmet és az ezzel járó 

oklevelet kapta. 

Minden kitüntetettnek jó 

erőt, jó egészséget kívánunk 

szerettei körében! Élettapasz-

talatukra, bölcsességükre to-

vábbra is számítunk!

Itt ragadjuk meg az alkalmat, 

hogy köszöntsük az Egyház-

község nevében Hédervár új 

egyházi vezetőjét, Vereb Zsolt 

atyát, a Piarista Gimnázium 

igazgatóját, a Hédervári Egy-

házközség kormányzóját. Kí-

vánjuk, hogy szép időszakot 

töltsön el a hívek megbecsülése 

mellett itt Héderváron!  

Tisztelettel és köszönettel:  

Hédervári Római Katolikus 

Egyházközség,

Hédervár Templomaiért 

Alapítvány
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Figyelünk a Gyermekek biztonságára  
A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány mindig keresi a 

lehetőségeket, hogy valamilyen módon segítse a közösség fejlődé-

sét. A KRESZ adta lehetőségek nem mindig elég hatékonyak!

A közelmúltban kihelyezésre került a 6 darab a Vigyázz Gyer-

mekek fi gyelemfelkeltő tábla a nagyobb odafi gyelést igénylő 

helyekre.

Ezek a táblák kizökkentik a gépjárművezetőket a monotoni-

tásból, így növelve gyermekeink biztonságát. Ezekkel együtt az 

Alapítvány már 12 darab fi gyelemfelkeltő táblát helyeztetett ki 

az elmúlt évben. 

A most  kihelyezett táblák értéke mintegy 240.000 forintra 

tehető. A hédervári önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofi t 

Zrt. engedélyével történt a kihelyezésük.

Csigó András művezető úr térítésmentesen ajánlotta fel az  Ala-

pítvány javára az általuk végzett  munkát. Így ezúton is szeretnénk 

megköszönni munkájukat, s mindazokét is akik elősegítették, 

hogy segíthetünk. Györkös István

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány elnöke

Közösségünk kezelésében lévő Boldogasszony kápolna hétről- 

hétre ad otthont szentmiséknek, megemlékezéseknek.

S itt tudunk lehetőséget és  helyszínt  biztosítani a  hely szelle-

mének megfelelő kiállításoknak is. Egész nyáron megtekinthetőek 

az ART FLEXUM Nemzetközi Művésztelep Héderváron készült 

munkái.

Héderváron Olivier Bemex (francia), Borbély Károly, Mikael 

Elma (francia), Johan Pollah (francia),Tamás István (magyar) 

festőművészek, továbbá Kelemen Benő Benjamin grafi kusművészek 

munkái voltak láthatóak az érdeklődők számára.

Nérai László  köszöntő és megnyitó beszédét követően köszön-

tőt mondott Szentkuti Károly, majd a tárlatok anyagát Kövesdi 

Mónika művészettörténész ajánlotta az érdeklődők fi gyelmébe.

Ezután kiosztották a művésztelepek díjait.

A kiállítás és a művészek hédervári tevékenységének segítése 

összefogással jöhetett létre. 

A támogatók: Hédervár Község Önkormányzata , Kont Étte-

rem, Kont Panzió , Palatia Nyomda és Kiadó, Flexum Dolgozói 

Alapítvány, Kelemen Benő Benjamin, Sáfár Szabolcs, Hédervár 

Templomaiért Alapítvány, Hédervári Római Katolikus Egyház-

község.  Hédervári Római Katolikus Egyházközség

Köszönetre köszönet 
Az elmúlt időszakban különböző fórumokon sok elismerő kö-

szönetet kapott a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány 

és a Hédervár Templomaiért Alapítvány.

Mindkét alapítvány vezetőjeként és a társaim nevében is kö-

szönöm a kedves bíztató szavakat. 

Jól esik! De nagyon fontos, hogy elmondjam: az a támogatás, 

amit évről évre tudunk biztosítani, a hédervári Önkormányzat, a 

hédervári szülők, családok és a szülői munkaközösségek, a község 

lakosai nélkül nem lenne fenntartható. Ezt a támogatást tudjuk 

megforgatni és megsokszorozni.

Én ezúttal Nekik szeretném megköszönni a támogatá-

sukat. Bárminemű segítség, s támogatás Hédervár jövőjét, 

a gyermekek fejlődését fogja szolgálni.

Társaimmal továbbra is ezen és ezért fogunk dolgozni!

Györkös István

 Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány ,

 Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke

Szent István királyt, Magyarország 

államalapítóját ünnepeltük!
2017. augusztus 20. vasárnap

Az ünnepi szentmise a Hédervári Szent Mihály római kato-

likus plébánia-templomban volt.  Az szentmise alkalmával 

Vereb Zsolt atya, a Piarista Gimnázium igazgatója, a Hédervári 

Egyházközség kormányzója áldotta meg az új kenyeret, a 

szentmise után pedig a szentelt kenyér szegésére és szétosz-

tására került sor.

Hédervári Római Katolikus Egyházközség

Kápolna Galéria 

Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kol-

légium által 2016. december 15-én megjelentetett NEA-17-M 

kódszámú, „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." 

című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-UN-17-M-0596 pályá-

zati azonosítószámon nyilvántartásba vett, A hédervári iskola és 

óvoda működésének segítése című pályázata 1.000.000 Ft összegű 

támogatásban részesült vissza nem térítendő, 100%-os támogatási 

előleg formájában.Ezt a pályázati forrást a hédervári iskola és 

óvoda működésének segítésére fordítjuk így segítve községünk 

oktatásra fordított lehetőségeinek erősítését. A  pályázatunk 

sikerét Szabóné Németh Ágnes asszony munkájával segítette és 

segíti. Köszönjük! Györkös István, elnök

Újabb milliós segítség a 

gyermekek tanításához
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Szeretném megosztani 

Hédervár lakosaival azt az öröm-

teli hírt, hogy  megkeresés érkezett 

hozzánk, mely segíti az általunk  

végzett munkákat. A Magyar Kor-

mány célul tűzte ki, hogy az 1848 

és 1945 között hivatalban lévő 

egykori magyar miniszterelnökök 

sírjait rendbe hozatja. A feladattal 

a Nemzeti Örökség Intézetét bízta 

meg, és az ehhez szükséges forrást 

is biztosítja.

A javítandó sírhelyek köré-

be tartozik Khuen-Héderváry 

Károly miniszterelnök nyug-

helye is. Ez a sír a Hédervári 

Római Katolikus Egyházközség 

tulajdonában álló ingatlanon a 

se, mely által még értékesebbé, 

ismertebbé válik községünk. 

A munkálatok már a vége fele 

közelednek. 

A munkálatok végső ösz-

szegzését a későbbiekben tu-

dom Önökkel megosztani.

De érdemes megtekinteni a 

restaurátorok által készített új 

fedlapot. Látogassák, s nézzék 

meg Hédervár e szép történel-

mi helyét!

   Györkös István

 Hédervár Templomaiért 

Alapítvány elnöke

 Hédervári Értéktár 

Bizottságának elnöke

Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök sírhelye

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány 
A Hédervári Gyermekek 

Neveléséért Alapítvány egyik 

legfontosabb célkitűzése többek 

mellett, az óvodai, iskolai ren-

dezvények támogatása. 

A hagyományokhoz híven 

az iskolai házi vers- és próza-

mondó verseny győzteseinek 

jutalmazását ebben a tanévben 

is könyvek vásárlásával segí-

tettük. 

Célunk, olyan olvasnivalót 

adni a gyerekek kezébe, ame-

lyek életkori sajátosságaiknak, 

érdeklődésüknek megfelelő. Bí-

zunk benne, hogy sikerült olyan 

könyveket választani, amelyek 

arra ösztönzik a gyerekeket, 

hogy minél többet és szíveseb-

ben forgassák a könyveket. 

2017. április 21-én a Timaff y-

nap keretében az iskola a több-

éves hagyo-

mányokat 

megőrizve, 

futballtor-

nára hívta 

a környező 

iskolák, Ás-

ványráró, 

Darnózseli 

és a Moson-

magyaróvá-

ri Piarista 

csapatait. 

A mérkő-

zés a hazai csapat győzelmével 

végződött. 

A Timaff y-kupa jutalmazásához 

az érmeket és serlegeket az előző 

évek gyakorlatának megfelelően 

az Alapítvány ajánlotta fel.

A fentieken kívül az Alapít-

vány besegített az végi tanulmá-

nyi kirándulás anyagi kiadásai-

nak mérséklésébe. Hozzájárult 

az ötödik osztályos tanulók 

erdei iskolai kirándulásához 

és a jövőbeni terveink között 

szerepel ennek mindenkori tá-

mogatása. A hagyományokhoz 

híven, a tanulók év végi jutal-

mazását könyvek vásárlásával 

segítettük.

Az Alapítvány nemcsak az 

iskolás diákokat, hanem az 

óvodás gyerekeket is hívatott 

támogatni. Ennek megfelelő-

en az óvoda udvarán találha-

tó udvari játékok vásárlásába 

segítettünk be 300.000 Ft ér-

tékben. Bízunk benne, hogy 

mindannyiunk örömére! Ezen 

felül tombolával, könyvutal-

vánnyal támogattuk az óvoda 

jótékonysági bálját. A „Családi 

napon” a koncert fi nanszírozá-

sával igyekeztünk kedveskedni 

a gyerekeknek.  A civil napon 

mind az óvodai, mind az iskolai 

Szülői Szervezetnek támogatást 

nyújtottunk. 

Örömmel mondhatjuk, hogy 

az Alapítvány ebben az évben 

is elérte kitűzött célját. A si-

ker közös, hiszen mindez az 

alapítók, a képviselőtestület, 

magánszemélyek és Önök tá-

mogatásával valósulhatott meg. 

Köszönjük!

Bízunk benne, hogy mun-

kánkkal továbbra is az óvoda-

iskola javára szolgálhatunk!

Fövényesiné Sághi Katalin,  

alapítvány titkára

Boldog-asszony kápolna mel-

lett lévő Árpádfa törzse mellett 

található.

A feladatom, melynek öröm-

mel eleget tettem az engedélyek 

beszerzése, a felújítás elősegíté-
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Beszámoló a Hédervár Tűzoltó Egyesület munkájáról
A tűzoltó egyesület az idei évben is 1-es kategóriásként segíti a 

mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók munkáját. Ebben az évben 

ez szerencsére csupán egy vonulást jelentett, azért szerencsére, 

mert ez azt jelenti, hogy falunkat és lakóit nem veszélyeztette 

sem tűz, sem ár, sem rendkívüli időjárásból adódó káresemény. 

A háttérben azért komoly munka folyt. Áprilisban elkezdtük a 

versenyfelkészülést, indítottunk gyerek fi ú, felnőtt női és férfi  

csapatot is, akik minden nagyon szépen szerepeltek és kupákkal 

– oklevelekkel  tértek haza, annak ellenére, hogy a mi eszköz-

parkunk további fejlesztésre szorul. Szívünk csücskei továbbra 

is a legkisebbek voltak, ők a 6-12 évesek, akik ellenfél hiányában 

bemutató szerelést hajtottak végre,  a felnőtt csapatokat felülmúló 

időeredménnyel. Az adminisztratív feladatok közül a legfontosabb 

a sikeres OKF pályázat előkészítése volt. Ebben az évben 1.000.000 

Ft-ra tudtunk pályázni, melyből  903.000 Ft-ot meg is ítéltek 

számunkra.  Ez azt jelenti, hogy egyesületünk tovább  gyarapo-

dott  egy nagy teljesítményű zagyszivattyúval, védőkámzsákkal, 

sisaklámpákkal, mászókötelekkel, valamint a részünkre megítélt 

működési költség fedezi a tűzoltóautó éves felelősségbiztosítását, 

és az orvosi vizsgálatok költségét is. Májusban részt vettünk az 

iskolai családi napon, ahol a kicsik igazi „bálatüzet” oltottak, ki 

lehetett próbálni elődeink emberfeletti munkáját, amikor még 

csak a kézi erővel működtetett tűzoltószekér állt rendelkezésre. 

Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, köszönjük a meghívást! 

Az elmúlt egy hónap a már-már hagyományosnak mondható  

tűzoltótábor szervezési-előkészítési  munkálataival telt. 20 fő 

jelezte részvételi szándékát, köztük óvodások is, az augusztus 

7-9 közötti programra. Nagy öröm a számunkra, hogy ennyi 

gyermekkel tudjuk megszerettetni a tűzoltók munkáját, hogy 

részesei lehetünk annak, miként tanulják meg segíteni egymást 

és ha kell, akár egy versenyen is, küzdeni egymásért. 

A következő évben reméljük, még többen csatlakoznak hoz-

zánk, mert korcsoportátlépés miatt (hisz a gyerekek is öregsze-

nek ) több csapatot fogunk indítani. Várjuk, elsősorban 7-12 

éves  lányok és fi úk jelentkezését. A jövőbeli terveink között 

szerepel, hogy a sikeres versenyzéshez szükséges eszközöket  is 

beszerezzük, ehhez három magánszemélytől kaptunk 90.000 Ft 

támogatást, amit ezúton is köszönünk, különösképpen azért, 

mert ezzel is hozzájárulnak a gyerekek versenyeken való  további 

jó eredményeihez. 

Szeretnénk a szertár tetejét megjavítani, a vizesblokkot felújítani, 

de ehhez még meg kell találni az anyagi forrásokat. Mindezeken 

felül nagy szükségünk lenne egy korszerű kismotorfecskendőre, 

ehhez pedig a falubeli vállalkozóktól kérünk segítséget. Aki úgy 

érzi, hogy méltók vagyunk a támogatására, akár egyik vagy másik 

megvalósításra váró tervünk  fi nanszírozására (akár részben is) 

lehetősége van, kérjük jelezze az egyesület felé és nagyon szívesen 

felvesszük vele  a kapcsolatot! Az önkormányzatnak is köszönjük 

a részünkre megítélt éves támogatását, hogy ezzel is hozzájárulnak 

működésünkhöz. Kívánok mindannyiuknak további veszélyhely-

zetektől mentes nyarat, de ha baj van, vagy segítség kell hívja az 

ingyenesen hívható 105 vagy 112 telefonszámot!

A Hédervár Tűzoltó Egyesület vezetősége nevében:

  Ábrahám Szilvia                  

Regionális Nyugdíjas Találkozó községünkben
Nyár elején a Nefelejcs 

Nyugdíjas Klub vállalta a Kis-

térségi Nyugdíjas Találkozó 

megrendezését. A rendezvény-

re évente egy alkalommal ke-

rül sor Mosonmagyaróváron 

és környékén. A találkozón a 

kistérség 30 nyugdíjas klubját 

láttuk vendégül. A meghívott 

vendégek száma idén is meg-

haladta a 300 főt. A nagysza-

bású rendezvényt a falunap 

előtti pénteken, június 16.-án 

tartottuk a sportpályán felál-

lított sátorban. A rendezvény 

fővédnöke dr. Nagy István 

államtitkár úr, országgyűlési 

képviselőnk volt.

A klubokon kívül a települé-

si polgármesterek és más meg-

hívottak is jelen voltak.

A program megszervezése és 

lebonyolítása komoly felada-

tot rótt a Nefelejcs Nyugdíjas 

Klub tagjaira. Vendéglátóként, 

szervezőként mindenki maxi-

málisan kivette a részét a mun-

kából, erejéhez és egészségügyi 

állapotához mérten. 

A találkozó délután 14 

órakor kezdődött. A hivata-

los köszöntők után kulturális 

programok szórakoztatták a 

közönséget. Négy nyugdíjas 

klub készült  műsorral, köz-

tük mi, vendéglátók is szere-

peltünk.

A nyugdíjasok hétköznapi 

élete egysíkúvá válik, ha nem 

törjük meg, egy-egy különleges 

programmal. Néha szükség van 

vidámságra, táncra, ilyenkor a 

szórakozás hevében mindenki 

elfeledkezik gondjairól, fi zikai 

korlátairól, még az is táncra 

perdül, akinek fáj a lába.

A visszajelzések alapján min-

denki elégedett volt a program-

mal és a vendéglátással.

Ahhoz, hogy ezt a nagysza-

bású rendezvényt meg tudjuk 

valósítani, komoly anyagi fe-

dezetre volt szükségünk.

Szeretnénk megköszönni a 

Hédervári Önkormányzatnak 

és mindazoknak a támogatók-

nak, akik anyagiakkal vagy 

munkájukkal hozzájárultak a 

rendezvény sikeres lebonyo-

lításához. 

Csikné Karácsony Márta

A műsor után fi nom vacsorát 

szolgáltunk fel a résztvevőknek. 

Süteménnyel, itallal is kedves-

kedtünk vendégeinknek.

A délután további részében 

nótacsokrot hallgattunk, majd 

zárásig táncolásra is volt le-

hetőség.

Ez a nagyszabású rendez-

vény jó lehetőséget teremtett 

arra, hogy új kapcsolatokat 

építsünk, új emberekkel ta-

lálkozzunk.
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1990-ben hívta életre Jacques 

Rogge, az Európai Ifj úsági Olim-

piai Fesztivált (EYOF) annak 

érdekében, hogy a lehetőséget 

biztosítson az ifj úsági korosztá-

lyos versenyzőknek az olimpiai 

játékok eszmeiségének, egyetem-

legességnek és szervezési rendjé-

nek megismerésére. Természetes 

Rogge elnök úr ezen felül magas 

szintű nemzetközi versenyzési 

lehetőséget is biztosítani kívánt 

a jövendő olimpikonjainak. Ha-

sonlatosan az olimpiai játékokhoz 

vagy más kontinentális bajnoksá-

gokhoz az EYOF versenyeit sem 

minden évben tartják. A négy 

éves olimpiai ciklushoz igazod-

va és az olimpiákat nem zavarva 

minden páratlan évben rendezi 

az Öreg Kontinens az utánpótlás 

mára már talán a legrangosabb 

seregszemléjét.

A július 23. és 29. között  

Győrben megrendezett EYOF 

a 14 és 18 év közötti fi atalok 

versenye volt, amelyen tíz 

EYOF láng Héderváron 2017. 06. 27. napján

sportágban 130 versenyszámot 

rendeztek. A győri eseményre 

ötven országból 2500 sportolót 

és 1100 kísérőt láttak vendégül. 

Magyarországot 152 sportoló 

képviselte, akik komoly sikere-

ket értek el a versengés során. 

Május 24-én, szerdán érkezett 

meg Rómából az EYOF-láng a 

Győri Városháza elé. A láng a 

péri reptérről Borkai Zsolt pol-

gármester és az EYOF sport-

ági nagykövetei, köztük Berki 

Krisztián, Görbicz Anita, Jakabos 

Zsuzsanna, Karakas Hedvig és 

Pars Krisztián kíséretében ér-

kezett a győri Városháza elé, 

ahol ünnepélyes keretek között 

helyezték el az őrlángot. Erről 

a lángról gyújtották meg a fák-

lyát, amely május 27-én indult 

országjáró körútjára, és jutott el 

Hédervárra június 27. napján. 

Településünkön közel ötven 

sportszerető várta a lángot, és 

alaposan előkészített útvonalon 

futottak körbe vele a településen. 

Nagy érdeklődés övezte a lángot 

vivők, kísérők útvonalát és töb-

ben útközben is bekapcsolódtak. 

Nagy élmény volt mindannyi-

unk számára, hogy ilyenformán 

egy Európai sportrendezvénybe 

kapcsolódhattunk be. Köszönet 

minden aktivistának és polgár-

őrségünknek a munkájáért, 

szolgálatáért.
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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  

Hédervár, Mecsér község

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

Rendelési idő: 

kedd: 08.30-10.00,

csütörtök: 09-10.00: háziorvossal tanácsadás 

minden hónap második péntek: 

 11.00: gyermek szakorvosi tanácsadás

 (előzetes bejelentkezés és beutaló szükséges)

minden hónap 4. szerda 

 12.00 órától várandós szaktanácsadás

FOGÁSZAT (Hédervár, Fő út 32.)

Dr. György Dalma

 Hétfő:   12.00-17.00 óráig

 Szerda: 14.00-19.00 óráig

 Csütörtök:  08.30-12.30 óráig

 Péntek:  08.30-12.30 óráig

Dr. Néma Ágnes

 Kedd:  09.00-13.00
 

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

Nyitvatartás:  hétfő-csütörtök: 08.00-16.00,  péntek: 08.00-15.30

HÉDERVÁR KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testület – Polgármesteri Hivatal

postacím:   9178 Hédervár, Fő u. 42.

telefon / fax:  06 96/215-388

mobil:  06 20/497-1450, 06 30/584 0531

e-mail:   onkormanyzat @hedervar.hu

Általános ügyfélfogadás rendje a Hivatalban:

(ebédidő: 12.00–12.30 óráig)

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

Péntek:  9.00–13.30 óráig

Csanádi Roland  alpolgármester: 

Ügyfélfogadás: péntek 10.00 órától 

Veilandics Eszter jegyző (KÖH):

Kedd:     09.00–12.00 óráig 
  

Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző (Hédervári Kirendeltség)

ügyfélfogadása:  Hétfő:    09.00–15.00 óráig

  Szerda:  09.00–15.00 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 20/497-0253

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

Hédervári intézmények

www.hedervar.hu
mindig aktuális: friss hírek, naprakész közérdekû információk
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Hédeváron az Önkormányzat termében
19.00–20.00 óráig.

Istructor: Fekete Írisz
Tel.: 06 30/639-5119

Nem voltál még? 
Gyere és próbáld ki magad!

Várok Mindenkit kortól és nemtől függtelenül!

Táncold magad formába!

AEROBIK EDZÉS HÉDERVÁRON
Helyszín: Hédervár, Polgármesteri hivatal

Időpont: minden szerdán 18.15-19.15 óráig
    (első alkalom: 2017.09.06.)

Minden mozogni vágyó hölgyet várunk egy jó hangulatú 
alakformáló, zsírégető aerobik órára.

Amire szükség van: terem cipő, polifoam, víz, törölköző

„Tested megmozgatása (…) a iatalság egyetlen
 tudományosan is igazolt „titka”.

A felkészülésekre, illetve mérkőzések le-

bonyolítására rendelkezésünkre álló nagy-

méretű füves pálya megfelelő, a nagy létszám 

miatt már elkerülhetetlen lesz lassan egy 

edzőpálya elkészítése is. Egyesületünk fejlő-

dése nem csak infrastruktúra tekintetében 

fi gyelemre méltó, hanem a MLSZ sportstra-

tégiájának megfelelően, a labdarúgó szak-

osztály által végzett munka eredményeként 

a sportoló gyerekek számának növekedése, 

a szabadidősport feltételeinek biztosítása, a 

versenyek, mérkőzések számának emelke-

dése, valamint a társadalmi megbecsültség, 

elismertség terén is van előrelépés. A nálunk 

sportoló gyermekek létszáma mára beállt egy 

50-60 fő között mozgó létszámra, ennél több 

Hédervári Községi Sportegyesület
gyermekre az egyesület településének és von-

záskörzetének nincs lehetősége. 2011-ben 

15 fő, jelenleg pedig 61 fő utánpótláskorú 

gyermek űzi rendszeresen a labdarúgást. A 

gyermekeket a Bozsik-programban (U-7, 

U-9, U-11 U-13 egy-egy csapat, 6 fordu-

ló 24-24 mérkőzés), U-16 (22 forduló 22 

mérkőzés), U-19 (22 forduló 22 mérkőzés) 

bajnokságban, versenyeztetjük. A felnőtt 

csapat eredményességének, és TAO pályá-

zatok adta pénzügyi feltételek előteremtése 

lehetővé tette, hogy az U-7, 9, 11, 13 kor-

osztályú gyerekeket a Bozsik programban 

is tudjuk versenyeztetni, valamint részt ve-

szünk a megyei U-16-es bajnokságban is, 

amelyeknek együttes hatására gyakorlatilag 

megnégyszereződött egye-

sületünk utánpótláskorú 

labdarúgóinak száma. 

Az iskolákkal történő 

együttműködésünk fo-

lyamatos, az iskolai kap-

csolattartó a rendszeres edzéseken túl a 

korosztályos csapatokat is versenyezteti a 

diákolimpiai versenyek keretében, amelynek 

eredményekén a gyermekek a körzeti dön-

tők rendszeres résztvevői. A szabadidősport 

fejlesztése terén egyesületünk biztosítja a 

tárgyi feltételeket a falu  lakosai számára, 

amelynek eredményeként a műfüves sok 

gyermek és felnőtt heti rendszerességgel – 

szabadidősport keretében – sportol.

Az elmúlt bajnoki szezonban a sportszervezetünk csapatai a következő bajnoki osztályokban versenyeztek.

(kiemelt bajnokság vagy regionális, korosztály, csoport stb.)

Csapat  Korosztály  Nem  Bajnokság Helyezés 2015/16  Helyezés 2016/17

Hédervár KSK  Felnőtt  Férfi   nagypálya Megyei II 1 helyezés Megye I.osztály  8. helyezés 

Hédervár KSK  U19  Férfi   nagypálya Megyei II U-19 1 helyezés Megyei I.osztály 2.helyezés 

Hédervár KSK  U16  Férfi   nagypálya Megyei u-16 0 nem indult Megyei I.osztály  6 helyezés

U9 Hédervár KSK  U9  11 fő  Bozsik Egyesületi Program 

U7 Hédervár KSK  U7  7 fő  Bozsik Egyesületi Program

U19 HÉDERVÁRI KSE  U19  14 fő   Egyéb bajnokság 

U16 HÉDERVÁR KSE  U16  17 fő  Egyéb bajnokság 

U13 Hédervár KSK  U13  12 fő  Bozsik Egyesületi Program

U11 Hédervár KSK  U11  9 fő  Bozsik Egyesületi Program 

b) Igazolt sportolói létszám változása:

2015/16. bajnoki szezon: 92 fő

2016/17. bajnoki szezon: 87 fő


