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Művésztelep
Festőművészek érkeztek
Hédervárra, az idén huszadik
alkalommal megrendezett az
Art Flexum Nemzetközi Művésztelepre.
Pirkadattól alkonyatig az önkormányzat nagytermében berendezett műhelyben alkotott
a hédervári születésű Borbély
Károly, a klagenfurti Elisabeth
Binter, a győri Sudár Éva, a zalaegerszegi Czédli Mónika és
Tóth Norbert festőművészek
illetve a helyi Juhász Máté „festő tanonc”.
Elisabeth Binter emlékezik: A
községháza napfényes termében
kellemes festékillatban telt el az
egy hét. Alkotás közben egymást
inspiráltuk, egymás munkáiból
merítkeztünk. Bejártuk a környéket és a különleges energiájú

helyszínek mély nyomot hagytak
szívünkben, lelkünkben, így örök
élmény maradt az együtt töltött
teremtő idő. A művésztelepen

készült alkotásokat, a július
8-án tartott megnyitó után,
augusztus 10-ig lehet megtekinteni a Kápolna galériában.

A kuratórium által legjobbnak ítélt munka alkotója Borbély Károly lett, akit az Art
Flexum Díjjal jutalmaztak.

BALOGH JÓZSEF

Vakáció
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.
A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!
Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!

A búcsúzó 8. osztály. További sikereket!

Óvodások anyák napi köszöntője

Óvodásaink mindennapjaival kapcsolatosan a tavaszi ünnepeinkről, programjainkról számolnék be. Ebben az évben
először a nyílt nap keretében köszöntöttük az édesanyákat kicsit
rendhagyó módon, de nagyon jól sikerült. Volt a délelőttben

egy kis közös barkácsolás, közös játék, köszöntő versek, dalok. Előzőleg lázasan készültünk erre a szép napra, amikor is
vendégül láthatjuk az édesanyákat.

Ella néni háza
A falu központjában található a
Szemerédy ház (Ella néni háza). Sajnálatos módon elmúlt évek időjárásnak
következményeképpen, a ház állapota
nagymértékben leomlott. Mór téglái
beáztak, omladoznak. A házon található nádtető sem tudja már ellátni rendeltetését. A tető szintén rogyadozik
és veszélyessé vált. Mindezek következményeképpen bontási engedély lett
kérve az egész épületre, amit az illetékes
hatóság jóvá is hagyott. A bontási munkálatok a 2018-as év végén, 2019-es év
elején fognak elkezdődni.
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Hédervári Falunap 2018
Az idei falunapunk Június 9.-én került
megrendezésre.
Kellemes nyári időre ébredhettünk és a
program műsor keretei között már a délelőtti órákban részt vehettünk egy reggeli
frissítő Aerobik tornán Szalai Noémivel.
Ezek után Juhász József polgármester
köszöntője következett amivel kezdetét is
vette egy fergeteges nap tele színes programokkal. A műsorainkat ismételten ékesítették, amit nagyon köszönünk nekik a
Zumbások Fekete Írisz vezetésével majd
a Kelet Lányai hastánc bemutatók tárháza Angyal Krisztinával és mindezek mellett a Hédervári diákok Néptáncműsora
Palenik József tanár úr irányításával.
Következő fellépőként Kimlei Senior
Örömtáncbemutatóját láthattuk szép
korú előadók társaságában. Rengeteg
háttérprogram is szervezésre került, amit
a gyermekek birtokba is vehettek a nap
folyamán, ilyen volt a Ládavasút, Légvárak, Íjászat, Füzi Rozi mesemondó sarok,

Tündérkert Játszóház, arcfestés, csillámtetoválás. Délután folyamán a hangulatot
felpezsdítette még a Táncház a Cserefa
Zenekarral azt követően pedig Pomázi
Zoltán gitáros műsora. Láthattunk még
a gyermekek számára egy interaktív, zenés előadást a Tündérkert Bábszínház
jóvoltából és ennek ráadásaként még egy
Időutazást a Lipóti színjátszókörrel. Kora
estétől a Győri Dimenzió TSE buzdította
és alapozta meg a hangulatot az amerikai táncbemutatójával az azt követő
KAHSMA hastáncra, R-stone mulatós
zenei előadásra és a sztárvendégünkre Hevesi Tamásra. Az este végeztével
a HELLOKIDS bulizenekar koncertje
kísérte a hangulatot kifulladásig. Köszönjük az önkormányzati szervezőknek,
polgárőrségünknek és a részvevőknek
egyaránt, hogy ismét egy nagyon jó hangulatú falunapot tudhatunk magunk mögött a 2018-as évben is.

Piactér kialakítás
A képviselőtestület már régóta tervezte
olyan elárusítóhely kialakítását, amely a
termelői piac hangulatát hozza vissza.
A beadott pályázat alapján az Ady Endre
utca elején lemurvázott, rendezett területen 5 db elárusító pavilont helyezünk el,
melyekből 1 db elől és oldatnyíló és 4 db
elől nyíló. A kis faházakban elektromos
ellátás is biztosított lesz.

Hédervári
újszülöttek
Radek Barnabás
Radek Bianka
Csanádi Hunor
Vass Anna
Béli Rebeka
Boros Marcell
Liszkai Bálint
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2018.03.16.
2018.03.21.
2018.05.05.
2018.06.24.

BúcsúSzó
Kedves Olvasók!
2017. áprilisában kezdtem el dolgozni a Hédervári Önkormányzatnál,
mint kulturális szervező és kicsivel
több, mint egy évig igyekeztem méltó
módon ellátni feladataimat. A hivatalban töltött idő alatt sok tapasztalatot
szereztem a rendezvényszervezés,
honlap szerkesztés területén, valamint
sikerült még jobban megismernem
falunkat és az itt élő embereket, jó érzéssel töltött az a rengetek kedvesség és
bíztatás, amit a Héderváriaktól kaptam
az itt töltött idő alatt. Nagy izgalom és
egyben élmény volt a falunapok és más
rendezvények szervezése, amiben sok
segítséget kaptam Angyal Krisztinától
akinek ezúton is szeretném megköszönni fáradozását és munkáját. Külön
szeretném kiemelni Nérai László képviselő urat, akitől rengeteg segítséget és
bíztatás kaptam a munkám során.
Nagy örömömre 2018. júniusában
sikeresen lediplomáztam így bár az
önkormányzattól elbúcsúztam, de
munkálataimat tovább folytatom a
Hédervári Piarista Óvodában óvodapedagógusként.
Végül, de nem utolsó sorban még
egyszer szeretném megköszönni
Szabóné Németh Ágnes polgármester asszonynak, Juhász József polgármester úrnak és Hédervár képviselő
testületének, valamint a hivatal dolgozóinak a belém vetett bizalmát és
sok segítségét.
Szigeti Nóra

Településünk halottai

an: Szalai Viola
an: Szalai Viola
an: Horváth Eszter
an: Széles Anita
an: Kelemen Andrea
an: Walke Julianna
an: Major Renáta
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Bognár Mihály
Dr. Soós Erzsébet
Horváth Andrásné
Hegedűs Ferenc,
Mag Istvánné
Tóth József, Horváth Péterné
Mézes Imre, Dávid Jánosné
Nyugodjanak békében!
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Ravatalozó
Lépcső élet és halál között. Régi álma egy olyan kegyeleti hely,
mely méltó a településhez. Többéves egyeztetés eredményeként
június elején átadtuk a Bari Márk tervezte új ravatalozót. A
kivitelezést Danyiné Horváth Edina által vezetett helyi cég
nyerte. Tavaly októberben vették át a munkaterületet. A régi ravatalozó bontása után egy 104 négyzetméteres épületet emeltek.
Ez magában foglal egy zárt teret, mosdót, pihenőhelyet, s egy
fedett, oldalt nyitott részt is, ahol a szertartásokat tarthatják. A
kivitelező a szerződéses kötelezettségén túl egy huszonhét rekeszes urnafal, térkövezést és világító kandeláberek elhelyezését
is vállalta. Ugyanakkor a kerítést is felújították. Juhász József
polgármester rámutatott az előzményekre, köszöntet mondva
mindazoknak, akik 2002 óta képviselőként egy adósságmentes falu vezetésében segítették. Ennek az eredménye, hogy
Hédervár az adósságkonszolidációból kimaradt településként
20 millió forint állami támogatást kapott. Ezt egymillió forinttal
kiegészítve épülhetett meg az új ravatalozó. A korábbi terv
egy 36 millió forintos fejlesztés lett volna. A Csanádi Roland

által vezetett képviselő-testület lakossági fórumon mutatta
be a költséghatékonyabb megoldásokat, és ott választották ki
a jelenlegi ízléses, ám nem hivalkodó kegyeleti hely tervét –
fűzte hozzá a településvezető. – Egy településen a jövőt egész
jól le lehet mérni, hogy mennyire rendezett egy temető. Mert
ha az rendezett, akkor ott jövő van, élet van. Kultúránk része,
hogy megadjuk a tiszteletet, a kegyeletet. És hol lenne ez kifejezetten így, mint egy olyan történelmi településen,
mint amilyen Hédervár – emelte ki az eseményen
résztvevő Nagy István agrárminiszter gratulálva a
beruházáshoz. A gondolatmenethez csatlakozott
Vereb Zsolt, a Piarista-iskola igazgatója is, aki szerint Hédervárnak nemcsak jelene, jövője is van. Jól
működő óvodával, iskolával, sport és civil élettel is
büszkélkedhet. Az atya megáldotta az új épületet. Az
ünnepen közreműködött a Hédervári Asszonykórus
és Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető.
A képviselőtestület terveiben szerepel a ravatalozó
kis tornyában egy lélekharang beépítése is, ehhez
várjuk helyi egyházi vezetők tanácsát, szakmai tapasztalatát.

Egy közös harang lehetősége – mely egyszer értünk is szólhat
Úgy tartják, ott van a szülőföld határa,
ameddig a harang hangja elhallatszik. Ám
ha összeölelkeznek a harangok, s találkozik
az ég a földdel, akkor otthonra találunk,
testvérek és barátok fogadnak.
A harangozás megszentelt idő. A harangok elévülhetetlen üzenete, a Héderváron
élő emberek hite és szeretete azonban mit
sem változott. Ez az a pillér, amelyre hidakat lehet építeni, s a harang nyelve a
megmaradás záloga.
De így veszünk végső búcsút nagy szeretettel s bánattal rokonunktól , barátunktól,
ismerősünktől. Községünk temetőjében
üresen áll még a harangláb.
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Összetartozás, a közös búcsúzás jeleként
adott a lehetőség, hogy a héderváriak készítessenek egy harangot.
A 38 kg-os lélekharang öntési díja
470.000 forint, a harangot tartó csapágyas
konzol és a harang elektromos vezérlése
440.000 forint.
Ha a közösség úgy gondolja, s van rá
akarat szívesen segítjük az összefogást
munkánkkal, szervezésükkel. A Hédervár
Templomaiért Alapítvány nyit egy elkülönített bankszámlát a harangra adományozók
számára. Összefogásunknak harangszóval
adhatunk hangot.
Györkös István

Hédervári Hírforrás
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Új kollégák

Júniusban kezdtek a hédervári hivatalban dolgozni új kolléganőink Sáhó Nikolett igazgatási területen és Bekő Lililána
szervezési feladatokban. Szeretettel várják a kedves lakosainkat, forduljanak hozzájuk bizalommal.

Hédervárért
Tisztelt Héderváriak!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket
a Hédervári Önkormányzat tulajdonában lévő Hédervárért Nonprofit Kft. működéséről. A Kft. 2017.10.05. keltezéssel
került bejegyzésre.
A Kft. alkalmazottai nem közmunkások, hanem alkalmazottként látják el
feladataikat. A Kft. dolgozói: Kiss Tibor
Márton, Rigó Ferenc, Fehér László, Horváth Attila.
Csanádi Roland és Mayer Attila társadalmi munkában vesz részt a Kft. működésében.
A Kft. feladatait, tevékenységét és működését Hédervár Község Önkormányzatának képviselő testülete határozza
meg.
A Kft. jelenlegi feladatai:
– a település zöldterületeinek, parkjainak, temetőjének karbantartása, ami
hat hektár zöldterületet jelent, valamint a sporttelep fűnyírása
– téli munkálatok (sózás, hó takarítás)
– a MANK Nonprofit Kft. tulajdonát
képező kastély park zöldterületeinek
karbantartása egyedi megbízás alapján

– favágás, tűzifa értékesítés
– A Kft. vállal megbízásokat fűnyírásra,
fakivágásra, zöldterület karbantartásra,
zöldhulladék elszállításra és sövénynyírásra
– A falu rendezvényeinek szervezése, ki
és betelepülés, szemétszedés, lomtalanítás
2018 júliusától a következő feladatokkal bővül a Kft. tevékenysége:
– A temetővel kapcsolatos teljes ügyintézés: sírhelymegváltás ügymenetének
segítése, segítségnyújtás a lakosok számára (temetési támogatás ügyintézése).
– Szociális segélyek ügyintézése a lakosság körében: tájékoztatás lehetőségekről, segítségnyújtás a nyomtatványok
kitöltésében.
– Kistérségi étkezés ügyintézése: befizetések átvétele, nyilvántartás vezetése.
– Az éves eboltás ügyintézése.
– Folyamatos ügyfélfogadás a Hédervári
Könyvtár épületében.
A Kft. működésének célja nem csak
a profit termelés, hanem a Héderváron
élők életkörülményeinek, lakhatási mi-

www.hedervar. hu
2018. nyár

Hédervári Hírforrás

nőségének javítása. A 2017-es gazdálkodási évet a Kft. nyereségesen zárta, az
ebben az évben képződött nyereségből
vásároltunk egy Husqvarna motorfűrészt, egy Güde fahasító berendezést, egy
kompresszort és feljavítottuk a Rozália
Park és a vásártéri játszótér kavicsos útjait. Felújításra és kicserélésre kerültek
az újonnan épült ravatalozó berendezési
tárgyai és a temető kapuja.
Jövőbeli terveink közt szerepel egy helyi piactér kialakítása és üzemeltetése,
melyre a pályázatot Hédervár Község
Önkormányzata már benyújtotta. Szeretnénk segíteni a helyi civil szervezetek
és egyesületek működését.
Bármilyen megkeresést, felajánlást, javaslatot és segítséget szívesen fogadunk,
annak érdekében, hogy a Kft. működése
valóban elérje célját és látható-érezhető
pozitív változások következzenek be falunk életében.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani annak a néhány nyugdíjasnak, akik
önzetlen munkájukkal segítették a Kft.
működését.
Csanádi Roland alpolgármester,
Mayer Attila ügyvezető

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész
közérdekû információk
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Tűzoltó sikerek kicsiktől a nagyokig!
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Majális és civil nap Héderváron!
Az idei év május első napján is fúvósok muzsikája ébresztette a
falu lakosságát! A győri Rába koncert zenekara a Bölönyi család
fuvarozásával, segítségével vissza idézte a régi idők, számunkra
olyan kedves ébresztőit!
Az utolsó dallamok már a pályáról szóltak, ahol a csapatok
helyüket elfoglalva, pirították a hagymát vágták a húst, gyúrták
a tésztát, hogy délre mindenki kész friss, finom étellel várhassa
a kilátogatókat! Készült lángos, babgulyás, marha pörkölt, birkapörkölt, sült hal, palacsinta, úgyhogy volt miből választani
bőséggel! A nap során készült ételek között, minden csapatból
választott zsűrivel kívántuk a legjobbat kiválasztatni, de erre nem
volt szükség, hiszen ami mindenkinek nagy kedvence volt ismét,
az a krumplis-lángos! Így a nyugdíjas klub és segítőiket díjaztuk
ezen a napon és bízunk benne, hogy továbbiakban is sok-sok
alkalommal sütik még nekünk a finomságot!

A főzés és a zeneszó mellett, gyerek játékok, arcfestés, 11-es
rúgó verseny várta a kilátogatókat! Az egyre nagyobb számú
csapatok tagjai egymás ételét, italát megkóstolva beszélhették
meg az éppen aktuális dolgokat.
Bízom benne, hogy jövőre is sok csapat akarja majd megmutatni
főző tudományát és ismét találkozhatunk kint a pályán!
A főző csapatok: Nefelejcs nyugdíjas klub, Egyházközség,
Hédervár Templomaiért alapítvány, Gyermekekért alapítvány,
Polgárőrség, Tűzoltók, Sportkör, Baráti kör, Önkormányzat.
Szeretném megköszönni azok segítségét akik kivették a részüket a nap szervezésében, lebonyolításában, akik részt vettek és
azoknak is akik csak kilátogattak!
Nérai László

Diákolimpai sikerek
2018. május 28-án került megrendezésre az Országos Atlétikai Diákolimpiai döntő a III. korcsoportban, a 2005-2006-ban
születettek részére.
A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy
László Tagiskolájának színeiben induló Szédelyi Martina,
Szabó Dorina Kíra, Sebestyén Csenge, Bugár Laura négyese
kimagasló sikert ért el.
A 60 m-es leány síkfutás „A” döntőjében Szédelyi Martina
II., Szabó Dorina Kíra VII. lett.
A 4X100 m-es váltó síkfutásban a hédervári négyes VII.
helyet ért el.
Eredményeiket az emeli ki igazán, hogy a Diákolimpiát a
körzeti versenyeken több, mint 4000 tanuló kezdi el. A városimegyei szűrők megrendezése után számonként már csak az
ország legkiválóbb 35-40 diákját, illetve váltóját hívják meg.
Ezek a gyerekek a testnevelési órákon kívül heti 3 szakkörön, illetve speciális edzésen vettek részt. Ebből heti kétszer
Győrben, a verseny helyszínén gyakoroltak.
Testnevelő tanárunk, Szitás László érdeme, hogy meglátta
a lányokban a tehetséget, és kiváló szakmai munkájával fel-

készítette őket a versenyekre. Köszönjük a szülők támogató
együttműködését. Gratulálunk nagyszerű eredményükhöz,
büszkék vagyunk rájuk!
Az iskola nevében:
Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Civil szervezetek megállapodás
A képviselőtestület döntése alapján aláírtuk a civil szervezetek
támogatási okiratát. A célunk az, hogy mindegyik civil szervezetünk megkapja a kért támogatást. A kapott összeg nemcsak
a működést, kisebb léptékű fejlesztéseket, hanem a pályázati
önerőt is fedezi, így megnyugtató módon tervezhetnek, és
dolgozhatnak Hédervár elismertségéért. Köszönjük.
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Elindult a sportpálya fejlesztése

Elkészültek a kiviteli tervek és megvan az építési engedély egy modern a faluképbe illeszkedő öltözőre. Megtörtént
a földkábeles villamos-energia ellátás kiépítése, amely a biztonságos üzemeltetéshez fontos. A területvételeket,
cseréket lebonyolítottuk, melyek szükségesek az új pályák építéséhez. Köszönet a tulajdonosoknak a támogató
hozzáállásért!

Hédervári Sport hírek
Az elmúlt két szezonban, a hédervári csapat a megyei első
osztályban próbált szerencsét. Előtte több ízben is a másod
osztály bajnoka volt,így szükséges volt valami változás, előre
lépés, mint nézőnek, mint csapatnak! Az első osztályú évek
aztán tartogattak örömöt és nehézséget is bőséggel.
A mostani szezon végére a sportkör úgy döntött, hogy a
következő szezont a megyei másodosztályban kezdi meg.
Teszi ezt annak ellenére, hogy a végeredményi helyezése ezt
nem indokolta.
A cél ezzel a döntéssel nyílt és egyenes! Újra a helyi, és
környékbeli játékosok előtérbe helyezése! Nagy rangadók
a környékbeli csapatokkal! Szurkolói kedv emelése! Ezek
mellett pedig ami eddig is kiemelt volt a sport életében az
utánpótlásra fektetett még nagyobb hangsúly! Ami ebben
a régi-új osztályban pedig nem titkolt cél az a szezon végi
dobogós helyezés!
Edző téren is történtek változások:
Kaposi Gábor: U7, U9 • Sallai Bence: U11, U13
Bogár András: U16 • Zsebedics Bence: U 21
Szakáll Bálint: Felnőtt csapat.
Kiegészítő fejlesztésként a pályán,a játszótér mellé készül egy
közösségi helység,ahol a meccsek után az éppen aktuális derbi
elemzésére, közös vacsorára, közösségi élet szorosabbá tételére
lesz lehetőség! Focizni vágyókat várunk a pályára,szurkolókat
pedig a pálya szélére drukkolni, hajtani a fiainkat!
A felkészülés hamarosan kezdetét veszi heti két edzéssel
kedden és pénteken!
Magyar kupa: aug. 5., Bajnokság kezdete: aug. 12.
Jövünk, „mennyei megyei” másodosztály!
Hajrá HÉDERVÁÁÁÁÁÁÁÁR !
A sportkör nevében: Nérai László
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Hédervári állatpark
A természet kincseit és a magyar őshonos állatokat bemutató
park létrehozását tervezzük Héderváron. Egy olyan pihenőhelyet szeretnének kialakítani a turistáknak, ahol megállva
eltölthetnek pár órát a kirándulás közepette. A település egyik
nevezetessége a Kont-fa mellett egy olyan parkot alakítunk ki,
ahol a látogatók kiszakadhatnak hétköznapi rohanó világból és
megpihenhetnek kicsit. Vissza szeretnénk vinni az embereket
a természetbe. Pár éve kezdtük el kialakítani ezt a területet,
ültettünk császárfákat, készülnek az állatok lakhelyei és néhányuk már be is költözött. A mai fiatalok nagy része már nem
tudja milyen volt falun, állatok között felnőni. Egyik célunk,
hogy megismertessük őket az őshonos magyar fajtákkal.
Az ide látogatók találkozhatnak majd többek között mangalicával, bárányokkal, lovakkal, vagy olyan kétlábú háztáji
állatokkal, mint a csirke vagy a kacsa.
Emellett tanösvényeket is kialakítunk, ahol a természet
kincseit mutatjuk be. Táblákat, leírásokat helyezünk ki a növények, állatok mellé, amelyeket elolvashatnak az érdeklődők
és remélhetőleg tanulnak is belőle, illetve egy olyan kis boltot
ahol kézműves termékeket és szuvenírokat vehetnek. Olyan

különleges helyet szeretnénk létrehozni, ahol megnyugodhat
az ember.
Héderváron, főként a nyári hónapokban nagy a turista forgalom. Rengetegen kirándulnak, kerékpároznak Szigetközön
keresztül, ezt szeretnék kihasználni a településen. Ha minden
jól alakul az állatpark 2019 májusában nyithatja meg kapuit.
Csanádi Roland alpolgármester

Angyal Adrienn az Év tanára – Gratulálunk!
A hédervári matematika-fizika szakos
tanárt, Angyal Adriennt választották meg
az év tanárának.– Elsírtam magam a hír
hallatán – kezdte a beszélgetést Angyal
Adrienn, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László
Tagiskolájának pedagógusa. A tanárnőt
a diákjai jelölték „Az év tanára” díjra,
amelyet végül meg is nyert.
Már a jelölésnek is örült, ám az elején
elmondása szerint nem vette túl komolyan a versenyt. Mígnem kapott egy
hivatalos levelet a szervezőktől, hogy beválogatták azok közé, akiket egy szakmai
zsűri értékel. Egy írásbeli interjú után
május elején kapta az újabb értesítést,
hogy azok közé is bekerült, akikre már
az interneten lehet szavazni. Tanítványai
ezen felbuzdulva nagy kampányba kezdtek az egyik közösségi oldalon, hogy szavazzanak az ő kedvenc tanár nénijükre.
Bár bejutott a legjobbak közé, mégsem
számított arra, hogy ő lesz a díjazott.
Mint mondta, az eredményhirdetésre

nála sokkal tapasztaltabb kollégák is
meghívást kaptak.
– A gyerekek nagyon tudnak szeretni és
az én diákjaim összefogtak értem. Ez leírhatatlan érzés – tette hozzá Adrienn.
Angyal Adrienn szerint a díj nemcsak
megtiszteltetés, hanem nagy felelősség
is.

A hédervári pedagógus két éve van a
pályán. A szombathelyi főiskolán végzett matek–fizika szakon, majd megragadta a lehetőséget, hogy szülőfalujában,
Héderváron dolgozhasson. Adrienn már
általános iskolás korában egykori tanárnője, Kovacsics Berta hatására elhatározta:
felnőttként ő is erre a pályára lép majd.
Könnyen megtalálja a hangot a diákjaival. Hisz abban, hogy bárki megszeretheti a matematikát és a fizikát is, ha
a tanár a gyerekek nyelvén beszél. Egy
egyszerű matekpéldát az ő mindennapi
életükhöz kapcsoló történetre kell lefordítani és máris érdeklődnek iránta. Mint
mondja, egy százalékszámításnál már
nem a zokni drágulását kell kiszámolni,
mint régen, hanem a közösségi média
látogatottságának növekedését. Igyekszik
gyakorlatias órákat tartani, a mértékátváltás tanulásakor például kimennek az
udvarra és a diákok a saját vonalzójukkal
lemérhetik a távolságokat.
(Kisalföld cikk)

www.hedervar. hu
2018. nyár
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Apró, de fontos hírek
Az Önkormányzat felújítására 2014- ben adtunk be pályázatot, majd ez ki lett bővítve később öt településre.
A 2017-ben elnyert támogatás közbeszerzését több lépcsőben, most júniusra sikerült lezárni. A nyertes kivitelező az épület energetikai felújítását végzi el. Az önkormányzati épület teljes ablakcseréje és hőszigetelése
mellett kondenzációs kazáncserét hajtunk végre. A tetőre pedig villamos energiát termelő napelemek kerülnek.

Elvégeztük
a szirénánk
érintésvédelmi
felülvizsgálatát
szakemberek
segítségével.
Az orvosi rendelő és a könyvtár előtti területen parkolót
építünk. A társasházi közgyűlés is áldást adta a megvalósításra. Térkövezzük a területet, és a főút felől lesz a behajtás, a
sövényen nyitott átjárón keresztül. Most zajlik az egyeztetés
a közútkezelővel a lecsatlakozás engedélyeztetésére.
2017 év első felében beadott önkormányzati út és járdafelújítás pályázat nyert. A pályázat műszaki tartalma alapján
térköves járda fog épülni a régi töredezett járda helyén a Fő
úton és a Vásártér utcában. Aszfaltozni az Ady Endre utca
végét tudjuk a kapott összegből.

A Kont étterem előtti rész buszmegálló és parkoló állami
tulajdon. Már sokadik alkalommal kezdeményeztük a tulajdonosnál a karbantartást, mert eddig csak az önkormányzat
költött rá. Felújítás után hajlandóak vagyunk tulajdonba
venni, amely várhatóan még a nyáron megtörténik. A Közlekedési Hatóság engedélyére várunk.
Újra van Héderváron várandós szakrendelés dr. Kiss Barbara
szülész- nőgyógyász révén minden hónapban. Tájékoztatást
Juhászné Tolnai Klára védőnő ad.
Utóbbi években elmaradt a kamerarendszerünk karbantartása, ezt most tudtuk pótolni. Az ellenőrzés után egy kamerát
cserélünk illetve megtörtént a rendszer szoftveres frissítése
is. Tervek szerint a honlapra turisztikai látványként az egyik
kamera online képét feltennénk.

Lakossági kérésre az
Ady Endre utcában
illetve a Vámkerék
utcában közvilágítási lámpatesteket
szereltettünk az
oszlopokra.

A Boldogasszony
Kápolna mögött a
tűzoltók szakszerű
és gyors beavatkozással kivágták a veszélyesen megdőlt,
üreges fát.
Az óvodai szülői munkaközösség kérésére közlekedési táblákat vásároltunk a gyerekeknek a KRESZ szabályok játékos
elsajátítására.
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Az iskolaudvaron több minden igényel felújítást, karbantartást. A szülői munkaközösséggel együtt munkálkodva a játszótér, a műfüves pálya, a kosárlabdapálya fog megújulni.
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Mini bölcsöde tervezett alaprajza

A képviselőtestület segítséget nyújt a kisgyermekes szülők számára is. A legjobb megoldás egy mini bölcsőde létrehozása. 2017 októberben Dr. Zsilavi Fábián és Juhászné Tolnai Klára védőnő segítségével megtörtént a szülőktől kapott
információk alapján az igényfelmérés. A tavalyi pályázatnak sajnos létszám okokból nem feleltünk meg. Várjuk a
2018 évi kiírást. A megvalósításhoz tervek rendelkezésre állnak, a szakhatóságokat megkerestük.
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Üknagymamát köszöntünk
Kiss Józsefné Manci néninek megadatott
az a boldogság, öröm és büszkeség, hogy elmondhatja magáról – üknagymama lett!
Manapság ez a jelenség nagyon ritka,
mivel korunk házasodási szokásai szerint,
fiataljaink viszonylag későn (30 év körül
vagy annál is később!) házasodnak, illetve
alapítanak családot.
Manci néni az idén lesz 90 éves és egy
többgenerációs családban élte és éli ma
is a mindennapjait, a nagycsalád minden
örömével és gondjával.
Öt éves korában, 1933-ban került
Hédervárra ahhoz nagynénihez, akinek
nem született édes gyermeke, így ők lettek
az új családja.
Az elemi iskolát Héderváron, az Ady
utcai régi iskolaépületben járta ki, a nyarakat pedig mindig a testvéreivel és szüleivel
töltötte. Manci néni szívesen emlékszik
vissza az iskolás évekre, az összevont 1-4.
osztályra, nagyon szeretett tanulni és iskolába járni.
Szép emlékeket őriz a Leánykörből is,
melynek vezetője a falu akkori plébánosa
volt. A lányokból álló énekkar szerepelt az
egyházi ünnepeken és a kórus programok
mellett, később színdarabok betanulásával,
előadásával is színesítették a mindennapokat.
Józsi bácsinak – az udvarlónak – nem
kellett nagyon messze menni a kiválasztott lányért, hiszen mindössze a második
szomszédban laktak a lányos háztól. A háború után, 1947-ben házasodtak össze és
41 évig - Józsi bácsi haláláig - éltek együtt
békében, egyetértésben.
A házasságból három lány született, Éva
(Csöpi), Marika és Aranka.

Az unokák is hárman vannak: Péter.
Karcsi és József (Dodó).
Az egyetlen dédunokánál, Alexandránál
született az ükunoka – Péter unokája – a
kis Petike, aki a megszületése pillanatától,
mindjárt a nagycsalád kedvence lett.
Manci néni szavait idézve: „Hálás vagyok
a jó Istennek, hogy ennyi évet kaptam és,
hogy szeretetben tudtam leélni ezt a hoszszú időt a családommal. Sajnos az idei év
nagy tragédiáját viszont valahogy el kell

viselnem, Csöpikémet ez év áprilisában
temettük el.”
Vigasztalásul ott maradt Manci néni körül a szerető család és a kis Petike!
Az olvasók nevében is kívánok Manci
néninek sok örömet a kis ükunokához,
kívánom, hogy tudjon vele még sokat játszani és meséljen sokat neki is a régmúlt
időkről, a szép emlékekről!
Isten éltesse Manci nénit, erőben, egészségben!
Antóni Istvánné

Szociális támogatások .
Az Önkormányzat képviselőtestületének feltett szándéka, hogy minél több emberen segítsen. 2018 júliusig a következő
területeken, támogatási formákban tudtunk lakosainknak segíteni. Örülünk, hogy megtehettük!
Rendkívüli települési támogatás .......................................................................................................................................55 fő
Települési támogatás.............................................................................................................................................................5 fő
Gyógyszer támogatás............................................................................................................................................................4 fő
Lakásfenntartási támogatás .................................................................................................................................................1 fő
Temetési támogatás ..............................................................................................................................................................7 fő
Születési támogatás ...............................................................................................................................................................6 fő
ÖSSZESEN: ...................................................................................................................................................... 78 fő
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Tájékoztató az Önkormányzati és Hivatali munkáról
• A testület döntése alapján a sportpálya bővítésének előkészületei megkezdődtek. A szomszédos földterületek közül egyet
megvásároltunk, egyet pedig csere alapján szerzünk meg.
• A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetést, melynek
a) kiadási főösszegét: 214.937.385 Ft-ban
b) bevételi főösszegét: 214 937.385 Ft-ban állapította meg.
A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2017. évi maradványt 48.928.124 Ft összegben.
• Teljes mértékben felújítottuk a Fő u. 32. I. 1. sz. alatti önkormányzati lakást, majd egy Hédervárra települő kisgyermekes
családnak kiadtuk.
• Ebben az évben is a képviselőink tiszteletdíj nélkül végzik
munkájukat, és az erre fordítandó összeget civil szervezeteink
támogatására különítették el. Pályáztatást követően a testület
az alábbi támogatásokat hagyta jóvá:
Hédervári Egyházközség .....................................500.000 Ft
Hédervári Gyermekek Neveléséért .................1.000.000 Ft
Hédervár Templomaiért Alapítvány ..................500.000 Ft
Polgárőr Egyesület ................................................415.000 Ft
Tűzoltó Egyesület..................................................660.000 Ft
Hédervár Községért Közalapítvány ....................160.000 Ft

• A hivatal és dolgozói részére nagy megterhelést jelentett az
országgyűlési választások előkészületi és lebonyolítási munkálatai. A megszokottnál is lényegesen nagyobb adminisztrációt
és biztonságtechnikai előkészületet igényelt a szavazás. A
munkát tökéletes pontossággal végeztük el.
• Pályázatot nyújtottunk be termelői piac létrehozására, építésére.
Szintén pályáztunk több meglévő út és járda felújítására.
• Szociális keretünket igyekeztünk bölcsen felhasználni és 68
helyi kérelmező családnak tudtunk támogatást nyújtani, legfőképpen a téli tüzelővásárlási gondok enyhítésére.
• A temetői rendelet módosítása során rögzítésre került, hogy
a megépült ravatalozónkkal együtt elkészült urnafalban az
urna sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzésének díja
20.000.-Ft.
• Testületünk szigorította a közterület használat feltételeit. A
településen árusítók az általuk használt terület arányában
fizetnek díjat a község költségvetése részére.
• Szalai Zita munkatársunkat elbúcsúztattuk a hivatalból. Helyére
Sáhó Nikolett Kimlei illetőségű kollégánkat alkalmaztuk. Az
új előadó teljesen nyitott és elkötelezett a rá váró feladatokra,
kérek mindenkit, hogy forduljon hozzá nagy bizalommal.
• Elkezdődött a Rendezési terv, a Helyi építési szabályzat módosításának előkészítése. A testület legfőbb célja, hogy a területek
minősítése összhangban legyen a valódi rendeltetésükkel és a
tulajdonosok terveivel.
Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Cserkuti Lászlóné 90 éves
Mecséren született, (Máté Ágnes néven, azonban mindenki
Gyöngyi néven ismeri) de gyermekkorát a Vámosszabadihoz
tartozó Patkányos pusztán töltötte, az ottani erdészházban,
mivel édesapja a hédervári gróf erdésze volt. Gyerekként
többször találkozott az ifjabb Khuen-Héderváry Károllyal
és feleségével. A II. világháború viszontagságait is itt élte át.
Házasságkötése után Héderváron telepedtek le, házasságukból
3 gyermek született, első gyermekük pár hónapos korában
meghalt, fia és lánya ma is él. Négy unokája és 3 dédunokája
van. Varrónőként dolgozott Győrben. Egész életét áthatotta
az Istenhez való hűség, a templomi közösség jól ismerte. Férje
20 éve meghalt, ezután egyedül élt tovább megszokott környezetében. Miután nehézkessé vált – betegségéból fakadóan
– saját ellátása azóta Mosonmagyaróváron él, de többször hazalátogat. Lakókörnyezetében megbecsülés övezi, mindig van
mások felé biztató, előremutató szava. Életszemléletét mindig
az optimizmus jellemezte – és jellemzi ma is – ezt igyekezett
átadni családjának is akiknek összetartása, erősítése mindig
az első volt számára. Talán ennek a pozitív életszemléletnek
köszönhető, hogy ma is teljesen friss szellemileg, érdekli és
követi is a napi híreket, eseményeket.
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Szentmise a Peregrinus kápolnánál – Hédervár, 2018. május 1.
“1709-ben építtette Héderváry-Viczay Jób felesége, Ebergényi
Eszter a vándorok védőszentjének, Peregrinusnak a tiszteletére.
Az épület nyolcszögletes alaprajzú finoman stilizált kőkeretes
kapuval. A nyolcszög csúcsain emelkedő háromélű oszlopok
fogják keretbe a sima falsíkokat. A szájhagyomány szerint egy
főrangú hölgy Franciaországból gyalog jött Hédervárra. Már
elérte a mezővárost, de jártányi ereje is elfogyott. Lába a hosszú
vándorlás alatt feltörött és elnyomorodott. Ideérve lelki ereje is
elhagyta, s a kápolna helyén összeesett. Midőn megtalálták, a
kastélyba vitték és ápolni kezdték. Mivel lázálmában megjelent
neki Peregrinus, a vándorok védőszentje, mihelyt felgyógyult,
megfestette a szentet úgy, ahogy álmában látta, s egyúttal tiszteletére megépítette ezt a kápolnát.”

„Akikre büszkék vagyunk” – 2018.

A Hédervári Gyermekek Neveléséért
Alapítvány kuratóriuma 2007 óta, az
iskola 8. osztályos tanulói közül a legsikeresebbeknek ítéli oda Timaffy László
emlékérmet. A díjat azok a személyek
kaphatják meg, akik hosszú időn keresz-

tül sokat tettek az iskoláért, hírnevének
öregbítéséért. Az emlékérem 7 év után,
most kerül újra kiosztásra. A tantestület
javaslatára ebben a tanévben 3 tanuló
érdemelte ki a Timaffy László emlékérmet. Hegyi Anasztázia, Hincsics Attila

és Hornyák Levente kapták ezt a díjat.
Alapítvány „Akikre büszkék vagyunk”
díját a tantestület javaslatára Cseri Bálint, Danyi Bence, Hegyi Patrik és Soós
Barnabás érdemelte ki.

Khuen-Héderváry Károly sírhelyének
méltó újraszentelésére
2018. augusztus 19-én 10 órakor kezdődő Nagyboldogasszony napi Szentmise
keretein belül kerül sor. A Szentmise a sírhely és a Hédervári Boldogasszony
Kápolna előtti árnyas parkban lesz.

14

Hédervári Hírforrás

2018. nyár

Emlékezés a hősökre
1925 óta, május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett
katonákra emlékezik az ország. A Hédervári Szent Mihály plébánia-templomban a szentmise a hősökért szólt. Utána az első és
második világháborúban elesett hősök emléktáblájánál fejeztük
ki közösen tiszteletünket. Göndöcs László emlékező beszédét
követően az egyházközség nevében Mézes Attila az egyházközség
világi elnöke és a Hédervár Templomaiért Alapítvány nevében
Györkös István az alapítvány elnöke helyezte el az emlékezés
koszorúit. A hédervári Asszonykórus szép énekével könnyeztette
meg a megemlékezés résztvevőit.
Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak a kegyelet teljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.
1945-től Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar
Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló
hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök
dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő
május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

Elsőáldozás és Bérmálás Héderváron

Pedagógusnap
Június első vasárnapja hagyomány szerint pedagógusnap.
Ezen a szép, napsütéses napon köszöntöttük mi is Hédervár
pedagógusait a Szent Mihály Templomban.
Láng Mercédesz vezetésével a gyerekekből álló Hédervári
templomi kórus gyönyörű egyházi énekekkel és a Legyetek
jók, ha tudtok… című dallal kedveskedtek a meghívott vendégeknek, és a misére érkező gyülekezetnek.
Az iskola és az óvoda szülői szervezete a tavalyihoz hasonlóan
az aktív és a nyugdíjas pedagógusokat, dajka néniket, dolgozókat egyaránt meghívta az ünnepségre. Az ünnepi beszédet
Láng Mercédesz mondta el. A szülők hálájukat, tiszteletüket,
köszönetüket egy cserép virággal fejezték ki, melyet a kórus
gyermektagjai adtak át.
Az ünnepség utáni vendégségre anyukák, nagymamák, az
iskola, óvoda szülői szervezte pogácsával, az egyházközség
frissítő itallal készült.
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A szervezésben, támogatásban köszönetünket nyilvánítjuk
ki az Iskolai Szülői Munkaközösségének, Óvoda Szülői Szervezetének, Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítványnak,
Hédervári Egyházközségnek.
Kopócs Szilvia
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Úrnapja, az oltáriszentség ünnepe

1. Állomás: Egyházközség, Hédervár Templomaiért Alapítvány

2. Állomás: Hédervári Baráti Kör

3. Állomás : Hédervári Nyugdíjas Egyesület , Rózsafüzér Társulat

4. Állomás: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda,
Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány

VI. Kolbásztöltő fesztivál

Cserkészcsapat

Mosonmagyaróvár

Az iskolánk vendége volt a FSE – Mosonmagyaróvári 1. sz.
„Beretta Molla Szt Johanna” cserkészcsapat.
Az „Európai Cserkészet Szövetsége” (Fédération du Scoutisme
Européen) tagja, mosonmagyaróvári cserkészcsapat.
„Február 22. – Ma megemlékezünk a cserkészet megalapítója,
lord Robert Baden-Powell of Gilwell (1857-1941), és felesége,
Olave Baden-Powell (1889-1977) közös születésnapjáról. Mi is,
ezen a hétvégén, Héderváron, Vereb Zsolt atyának köszönhetően, bemutatjuk mozgalmunkat”: Beretta Molla Szt Johanna”
cserkészcsapat.

Először neveztünk be ilyen versenyre, s talán méltó elismerést
hoztunk közösségünknek, községünknek ezen a téren is. Sokan a
helyszínen és távolból is szurkoltak a Csapatnak. Köszönjük!
S köszönjük azok munkáját is akik hozzásegítettek bennünket
a sikerhez.
Györkös István
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Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány
16 éve segíti az Alapítvány a Héderváron tanuló diákokat, 3 éve
pedig az óvodásokat. A Hédervári Mayer család elsőként ragadta
meg a lehetőségét annak , hogy olyan alapítványt hozzon létre,
mely a közösség legfontosabb jövőjének segítését tűzte ki célul.
A Hédervári iskolás és óvodás gyermekek fejlődésének segítése.
A Hédervári Mayer Család alapította meg 2002-ben a Hédervári
Gyermekek Neveléséért Alapítványt a Hédervári óvoda és iskola
támogatása céljából. Alapító képviselője: Wiedemann-né Mayer
Éva. A kezdeményezést a közösség együttes ereje segítette napjainkig segíti. Az Önkormányzat állandó támogatása és az intézményekbe járó gyermekek szüleinek felajánlásai és Szabóné Németh
Ágnes sikeres pályázatai segítették az alapítványt évről évre.
A jó cél mindig meghozza gyümölcsét. Nemcsak a végeredményben, de az összefogásban is.
2002 óta minden évre jutott átlagosan fél millió forint felújításokra, fejlesztésekre.
2017-es évben részben pályázati sikerekkel 2.200 000 forintot
tudtunk fordítani Héderváron az oktatás , s ezen keresztül a
gyermekek segítésére.
Sok évben társadalmi munkák szervezésével más jó kezdeményezések támogatásával könyvelhette el a közösség a sikereket.

Újra egy szép nap!
Április 7-én az énekkarosok és családtagjaik kirándulni mentek
Bakonybélbe. A túra a Gerence pataki autós-pihenőtől indult a
Boroszlán tanösvényen. Az Odvaskői barlang megtekintése után
a Kőris hegyre kapaszkodtunk fel. Visszafelé egy meredek lejtőn
ereszkedtünk le, majd a Nagy Szarvad árkon keresztül értünk
vissza az autós-pihenőbe. Megtett távolság: 15 km, szintkülönbség
469 m. Külön dicséret illeti a két legkisebbet: Somogyi Dórit és
Bertalan Dávidot, akik óvodás koruk ellenére szintén teljesítették
ezt a túrát.

Az elmúl évtizedben modern technikákkal felszerelté váltak
intézményeink. Az eszközbeszerzések és felújításokon túl a
tanulmányi kirándulások, versenyek szponzorálásával segítette
az Alapítvány a gyermekek tanulmányi fejlődését.
Elmondható, hogy e összefogás által biztosított lehetőség által
az elmúlt 16 évben mintegy 9 millió forint jutott a gyermekek
oktatásának , fejlődések segítésére. 2018-ban is vannak már
sikeres pályázataink 1.150.000 forint összegben, erről majd a
későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.
Ez az Önök és az Alapítványt létrehozók érdeme. Hédervár
jövője a Hédervári gyermek. Héderváriak közös felelőssége és
feladata a jövőnk építése, tervezése. Ehhez egy erős pillért ad
több más hasznos Hédervári civil szervezet mellett a Hédervári
Gyermekek Neveléséért Alapítvány.
Az alapítvány tagjai, mindennapi munkájukkal segítik az alapítvány működését: Fövényesiné Sághi Katalin titkár, Tóthné
Göndöcs Annamária, Szédelyiné Gere Adél és Kopócs Szilvia.
Társaimmal továbbra is azon fogunk dolgozni , hogy a Hédervári
gyermekeknek erős ugródeszkák lehessenek oktatási intézményeink. Köszönjük segítségüket, támogatásukat.
Györkös István, Alapítvány elnöke

Timaffy László emlékérmet 2018-ban Szabóné Németh
Ágnes vehette át. Köszönetünk és megbecsülésünk jeléül
a hédervári iskola fennmaradásáért tett elévülhetetlen
érdemeiért. 2007-ben a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány kuratóriuma hagyományteremtő céllal
emlékérem adományozására hozott határozatot.
Timaffy László emlékérmet vehet át az a személy, aki
sokat tett Hédervárért, az iskola helyben maradásáért,
gyermekeinkért és ezen keresztül a közösség jövőjéért

Testvértelepülési találkozó
2018 évben évfordulós Éberhard, Héderfája és Hédervár
testvértelepülési kapcsolata.
A kedves vendégek Erdélyből 2018. augusztus 16.-án érkeznek Hédervárra. A közös program Éberhardon kezdődik
pénteken, majd Héderváron folytatódik szombaton. Kérjük
a héderváriak, civil szervezet vezetők segítségét a vendégek
fogadásában, a szervezésben, hogy emlékezetessé tegyük ezt
a szép évfordulót magyar testvéreink számára!

TANFOLYAM
Az Önkormányzat szervezésében tanfolyam indul 2018 szeptemberében azon tudásszomjas negyven–ötven év feletti
lakosaink részére, akik szeretnék megtanulni az OKOSTELEFON HASZNÁLATÁT.
A képzésen segítünk eligazodni a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook használatában, és megtanítjuk, hogyan
csevegjen az interneten. Érdeklődés, jelentkezés: az önkormányzatnál telefonon, vagy személyesen.
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Diákönkormányzat év végi beszámolója (2017–2018)
A diákönkormányzat mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. A DÖK az
éves munkatervében meghatározottak
szerint különböző programokat, versenyeket hirdetett a diákoknak, melyek
elsődleges célja iskolai élet élménytelibbé
tétele mellett a közösségépítés, együvé
tartozás érzésének erősítése volt.
A programkezdő napunk a népmese
napjához kapcsolódott. A gyerekeknek
egy, a népmesékhez kapcsolódó rejtvényt
kellett megoldaniuk. akik sikeresen teljesítették az első próbát, a „Népmesék
Tudósa” címet érdemelték ki.

Második próbaként kis alsósoknak
újabb kihívással kellett megbirkózniuk.
Kedvenc népmesehősüket rajzolták le
egy színes falevélre, majd az elkészült
rajzokkal a mesefát díszítették. Így mindenki a saját rajzával hozzájárulhatott a
mesefa születésének.
Akik teljesítették az újabb próbát, a
„Mesebirodalom Festőinasa” címet nyerhették el. Minden résztvevő jutalmul
oklevelet és édességet vehetett át.
A következő versenyünket az egészségnaphoz kapcsolódóan szerveztük.
Zöldség- és gyümölcsbáb készítésére
hívtuk a tanulókat. Kíváncsian vártuk,
hogy a tavalyi évben elkészült szebbnél-szebb zöldség-és gyümölcsszobrokat

felül tudják-e múlni? Nem csalódtunk!
A gyerekek és a szülők közös munkája
során gyönyörű alkotások születtek. Élmény volt nap-mint nap megcsodálni
az ötletes darabokat. Öröm volt látni,
hogy gyerekek milyen büszkén mutatták
egymásnak a saját maguk által hozott
alkotásaikat.
A diákönkormányzat ebben az évben
is meghirdette a gyerekek és szülők körében is nagy népszerűségnek örvendő
töklámpás faragó versenyt. Kicsik és nagyok egyaránt izgalommal farigcsálták
a tököket, amelynek eredményeképpen
szebbnél-szebb alkotásokkal leptek meg
bennünket. Sötétedés után közös lámpagyújtásra hívtuk a gyerekeket.
A szülők segítségével minden kisgyerek
meggyújthatta a mécsesét és elhelyezhette a töklámpását a számára legkedvesebb
helyre. Együtt gyönyörködtünk az elkészült alkotásokban, amelyek még másnap
este is kivilágítva megtekinthetők voltak
az iskola bejáratánál.
A munka jutalmául a kicsik örömmel
vették át a finom édesség mellett az elismerő oklevelet, amelyet Horváth Kincső
Sára és Bugár Laura készített.
A papírhulladékgyűjtés megszervezésére október elején került sor. Hédervár
község lakosai az évek óta jól bevált módon, a házak elé kihelyezett újságokkal,
papírhulladékkal támogatták iskolánk
tanulóit A hulladékgyűjtésből befolyt
összeget a diákönkormányzat által meghirdetett versenyek díjazására használtuk
fel.

Október végén Budapestre voltunk
hivatalosak, ahol a diákönkormányzat
elnökével, Horváth Kincső Sárával és
helyettesével, Hegyi Anasztáziával a
Tartományi Diákönkormányzati talál-
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kozón vettünk részt. Rendkívül hasznos
volt számunkra ez a találkozó, hiszen
rengeteg új ötleletet kaptunk a diákélet
színesítéséhez.
A tanulás mellett ugyanolyan fontos
számunkra, hogy az iskolai élet élményekkel teli legyen, ezért az új ötleteket
mindjárt át is ültettük a gyakorlatba.

„Hárompróbát” hirdettünk a fiúk körében, ami azt jelentette, hogy három területen mérhették össze rátermettségüket
a jelentkezők: dekázásban, felülésben
és fekvőtámaszban. A versenyeket három egymás utáni héten bonyolítottuk
le, csütörtökönként a nagyszünetben.
A „Dekázó bajnokság” után már mindenki nagyon várta a következő fordulót. Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen
szurkoltak a versenyzőknek. Rendkívül
jó hangulatban teltek ezek a „szünetek,..
Jó volt timaffys piaristának lenni, jó volt
együtt lenni!
A munkatervben szereplő feladatainkon kívül vállaltuk a faliújság aktualizálását, és a földszinti folyosó díszítését.
A Magyar Népmese Napja, Október 6.,
Október 23., Patrocínium, a piarista rend
alapítójának ünnepe és Adventhez kapcsolódó képeket, írásokat gyűjtöttünk,
ezzel szerettük volna felhívni a figyelmet
a fontosabb ünnepekre, iskolai programokra.
Az őszi időszakot a Mikulás bállal zártuk. Alapos szervezés után egy
jóhangulatú estét tölthettek együtt a
gyerekek.
A buli elmaradhatatlan része a zsákbamacska, sültkrumpli, palacsinta, sütemény, üdítő, tombola és természetesen
a tánc volt. A jó hangulatról a 8. osztályosok gondoskodtak. A bálon részt
vettek volt diákjaink is, akiket örömmel
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fogadtunk és továbbra is arra biztatunk,
gyakrabban látogassanak vissza hozzánk!
A bálon befolyt összeget teljes mértékben
a gyerekek jutalmazására, programok szervezésére, év végi kirándulásra használjuk
fel.
Az adventi előkészület során tettekben
megnyilvánuló jócselekedetekkel is készültünk az ünnepre. Ebben az időszakban
még inkább odafigyeltünk egymásra, a
körülöttünk élőkre.
Az adventi időszakban kicsik és nagyok
egyaránt azon igyekeztünk, hogy minden
nap egy “ jót” cselekedjünk. Nagy örömünkre a jócselekedetek száma napról napra gyarapodott. Ezek közül a számunkra
legkedvesebbet kiválasztva, a feldíszítettük
a „Jócselekedetek fáját”, a karácsonyfát.
Ha tél, akkor szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés. Bár az igazi tél csak néhány
napra köszöntött be, mi azért igyekeztünk
ezt a rövid időszakot is kihasználni.
A diákönkormányzat hóemberépítésre
invitálta a diákokat, akik lelkesen gyúrták,
görgették és formálták a hatalmas hógolyókat, mígnem elkészültek az alkotások.
A fáradságos munka után örömmel vettük
birtokba a szánkókat. A napot hócsatával
zártuk.
A diákönkormányzat a farsangra készülődés jegyében “bohóckodásra” hívta az

alsós tanulókat. Vidám, ötletes, mosolyfakasztó bohócokat juttattak el hozzánk
a kicsik. Minden beérkezett munkát díjaztunk, így oklevéllel és finom csokival
jutalmaztuk a lelkes gyerekeket.
Különböző kategóriákban hirdettük a
versenyt. Így oklevelet kapott a legnagyobb,
legkisebb, legfürtösebb hajú, legötletesebb,
legviccesebb, legbolondosabb, és a legcukibb bohóc gazdája. A farsangi mulatságra
nagy izgalommal készültünk. Ízlésesen és
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vidám hangulatot keltő díszítőelemekkel
varázsoltuk át a tornatermet, így vártuk
diáktársainkat és vendégeinket. A bált a
diákönkormányzat tagjai nyitották meg,
majd a jelmezesek bemutatkozása következett. A hastáncosok fellépését követően
a 4. osztályos tanulók széktánccal leptek
meg bennünket, Molnár Álmos pedig
dobszólóval adta meg a kellő hangulatot
a bál folytatására. A hangulatot a kiváló
zene, és a szülői munkaközösség mindenre
kiterjedő vendéglátása tette teljessé.

A Víz Világnapjához kapcsolódóan pályázatot hirdettünk „Víz nélkül nincs élet”
címmel. minden osztály más-más hívta fel
a figyelmet a víz fontosságára. A pályázattal
célunk az volt, hogy ráirányítsuk a tanulók
figyelmét a környezetükben zajló vízzel,
ívóvízzel és ezek megóvásával kapcsolatos
teendőkre, aktivizáljuk őket a vízzel kapcsolatos kreatív gondolkodásra. Az alsó és
felső tagozatos társaink egyéni ötletekkel
örvendeztettek meg bennünket! A diákönkormányzat felhívására a Víz világnapján,
innivalónak mindenki ásványvizet hozott
magával, emellett kékbe öltözött az iskola
apraja-nagyja. Mi így hívtuk fel a figyelmet
a víz fontosságára!
A víz világnapján élőképet készítettünk
és minden diák, felnőtt kék ruhában jelent
meg.
A Timaffy-napon a gyerekek kívánságára olvasás és matematika versenyt szerveztünk. A diákok lelkesen vettek részt a
megmérettetésen és izgatottan várták az
eredményhirdetést.
Április végén a diákönkormányzat vezetőjével, Horváth Kincső Sárával, Hegyi
Anasztázia és Szabó Dorina Kira titkárral
Tartományi Diákönkormányzati találkozón
vettük részt Vácon. Tartalmas és hangulatos
napot töltöttünk el a piarista iskolák képviselőinek közösségében. Amellett, hogy
ízelítőt kaptunk a váci PAD tevékenysé-
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géről, programjairól, rengeteg hasznos információval gazdagodtunk és ismét sok
új, kipróbálásra érdemes ötlettel tértünk
haza.
Köszönjük a szervezőknek, hogy ezt a
napot ismét együtt tölthettük! Köszönet
iskolánk vezetőségének, hogy a Vácra való
eljutáshoz az iskolabuszt rendelkezésünkre
bocsátották!
A váci PAD-osoknak köszönjük a sok
ötletet, a vendéglátást, a szeretetteljes légkört!
A Tartományi DÖK találkozón mindig
van lehetőség ötletcserére, ezért a közösségi
összetartozás erősítése érdekében „Színes nappal„ újítottunk a munkaterven és
próbáltuk év végére egy kicsit feldobni a
hangulatot.
Minden csütörtökön az alsósok húztak
egy színt és a következő hét csütörtöki napján olyan színű ruhában kellett megjelenni
az összes tanulónak. Nagy örömünkre a
tanító nénik és tanár bácsik is csatlakoztak
a kihíváshoz, így varázsoltuk színessé az
utolsó napokat.

Az év végi kiránduláshoz az alsó és felső
tagozatosoknak egyaránt 20-20 000 Ft-tal
járultunk hozzá.
A ballagó diákönkormányzati tagoktól
jelképes ajándékkal búcsúztunk, így köszönve meg 8 évi munkájukat.
Bízunk abban, hogy munkánkkal hozzájárultunk iskolánk diákéletének színesítéséhez és az iskola pozitív megítéléséhez.
Fövényesiné Sághi Katalin
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Hédervári intézmények
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-csütörtök:
9.00–15.00 óráig
Péntek:
9.00–13.30 óráig
Szerda: Ügyfélfogadás szünetel
Juhász József polgármester úr
Ügyfélfogadás:
Hétfő – péntekig (szerda kivételével): 8.00 -10.00 óráig
Veilandics Eszter jegyző (KÖH):
Kedd:
09.00–12.00 óráig
Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző (Hédervári Kirendeltség)
ügyfélfogadása: Hétfő: 09.00–15.00 óráig
Csütörtök: 12.30 –15.00 óráig
Péntek: 9.00 – 13.30 óráig

SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS
Járási Kormányhivatal ügysegéd
Dr. Cseh Szilvia, 06 96/795-157
ügyfélfogadás: csütörtök 10.00-12.00 óráig
Falugazdász
Csordás Zoltán, 06 30/331-7215
ügyfélfogadás: péntek 08.00-10.00 óráig
Családsegítő Szolgálat
Nagy Alexandra 06 20/498-2178
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

SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR – Fő u. 26.
Tel.: 96/814-651, e-mail: gyogyszertar@hedervar.hu
Nyitva: hétfő-csütörtök: 08.00-16.30, péntek: 08.00-15.30

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
vedono@hedervar.hu
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)
FOGÁSZAT (Hédervár, Fő út 32.)
Dr. György Dalma
Hétfő:
12.00-17.00 óráig
Kedd:
08.00-12.00 óráig
Szerda:
14.00-19.00 óráig
Csütörtök: 08.30-12.30 óráig
Péntek:
08.30-12.30 óráig
A fogászati kezeléshez időpont egyeztetés szükséges!
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy a
06-70/653- 8548-as telefonszámon rendelési idő alatt.
Hétvégi készenléti ügyelet telefonszáma: 06 20/982-4645

Hédervári legnagyobb
adófizetők 2017. évi
iparűzési adó bevallás után
Lajtamag Kft.
Héder-Mag Kft.
MPH Power Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
INUA Szauna Kft.
Csiron Kft.
AGRICOL Kft.

Takács Vendel Ernő
Szigetköz Hálózat Bt.
Szent Erzsébet Patika Bt.
AQUA Kft.
Hédervári FMG.
Cigiker Bt.
Brunner 2006 Bt.
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