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Petőfi Sándor

ITT VAN AZ ŐSZ,
ITT VAN ÚJRA
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –
Kedvesem, te ülj le mellém,
Ülj itt addig szótlanul,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonul.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
(Erdőd, 1848. november 17–30.)

Aktualitások – Épül, szépül Hédervár
– Köszöntöm polgármester urat. Újra itt
vagyunk néhány kérdéssel. Nem is tudom,
hol kezdjem. Ahogy beértem a faluba, a benzinkúttal szemben a kerékpárúron vannak
elhelyezve valamiféle sárga színű eszközök.
Mik ezek?
– Nemrégiben telepítették. A kerékpárúton elhaladó biciklisek számát rögzíti.
Ugyanis a közeljövő egyik feladata lesz
az EuroVelo kerékpárút hálózat felújítása, most még csak a tervezési szakasznál
tartunk.
– Látom új járda épült a Vásártér utcában.
– 2016-ban a belügyminisztériumhoz
adott be pályázatot az elődöm. A műszaki tartalom alapján járdaépítés a Vásártér
utcában és a Fő úton, illetve az Ady E. utca
végén aszfaltozás. A támogatói döntés 2017
év végén született meg. Két év alatt emelkedtek a kivitelezői költségek, így nem
könnyen, de sikerült találni egy budapesti
céget a munkálatok elvégzésére. Sajnos a
megyei cégek a pályázati összegért nem
tudták vállalni és kapacitásuk sem volt rá.
Felelős műszaki vezető alkalmazásával, erős
kontroll alatt sikerült a kivitelezés.
– Láttuk a kontrolt a lakosság részéről,
még fotó is készült és landolt a facebookon
illetve a Kisalföld újságnál.
– Természetesen kaptunk segítő észrevételeket személyesen. Ezért is alkalmaztunk
saját műszaki vezetőt, aki ha kellett viszszabontatta az adott járdaszakaszt . Azzal
nem tudunk mit kezdeni, aki hozzá nem
értő, a munkafolyamatokat nem követő
módon nyilvánosan lejáratja Hédervárt.
Lelke rajta!
– Milyen egyéb munkák történtek az
utakkal?
– A képviselőtestület számára fontos,
hogy járhatóbbá tegyük az utakat, így később kevesebbet anyagi ráfordítást igényel a
karbantartásuk. Ezért történt több utcában
kisléptékű felújítás. A Kisrét, a Vásártér, a
Vámkerék utcákban felületi zárás történt,
az Arany János utca, zsákutcai része murvás
felületet kapott.
– És az orvosi rendelő előtti parkoló?
– Elsődleges szempont volt számunkra, a biztonság. Látva, hogy milyen sokan
parkolnak az út szélén az egészségházba
érkezve, döntöttünk úgy, hogy kialakítunk
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egy 10 férőhelyes parkolót. Nem csak szebb,
hanem komfortosabb lett az a központi
rész.
– Ahogy látom a parkolóval szemben álló
kasznár háznál is folyik munkavégzés. Mi
történik?
– A tulajdonos MANK le fogja bontani az
épületet és újat épít helyette. A kastélyban
és a parkban is elkezdték az állagmegóvási
munkálatokat. Mondhatom azt, végre, itt
volt már az ideje. Reméljük, a kastély további sorsával kapcsolatosan gyorsan megszületnek majd a döntések, hisz nemcsak
Hédervár, hanem egész Szigetköz ékessége
ez a történelmi környezet. Nagyon sok
turista, sőt jegyespár érdeklődik a kastély
megnyitása felöl.
– Az iskola környékén milyen változásokat láthatunk?
– A gyerekek a jövőnk, ezért fontos, hogy
megfelelő környezetben tanuljanak. A szülői munkaközösséggel közösen mérjük fel,
hogy a gyermekek környezetét, milyen maradandó felújításokkal, eszközökkel tehetjük szebbé, jobbá. Ezeket a munkálatokat
elvégezzük. Javítottunk a játszótéri eszközökön és felújítottuk a kosárlabdapályát .
Nonprofit cégünkön keresztül a napokban
az iskolai focipálya kapott új labdafogó
hálót, összesen 132 méter hosszon és 4
méter magasságban. Hamarosan elkészül a

Hédervári Hírforrás

kerékpártároló lefedése az iskolánál, mely
munkálatokat szintén tervezzük az orvosi
rendelőnél.
– Hogy áll az önkormányzat energetikai
felújítása?
– Összetett, komoly feladat. A közbeszerzés harmadjára sikerült, a Jáger és
társa nyerte a kivitelezést. Megbízható, jó
referenciákkal rendelkező cég. Láthatjuk
a kezük nyomát, hisz az iskola felújítást is
ők végezték néhány éve.
Az ajtó és ablakcsere folyamatosan zajlik, a hűtő-fűtő klímarendszer október
végén kész lesz, így tudunk fűteni. A régi
kazánházat kiürítettük, helyet csináltunk
az újnak. A hőszigetelés nagy része és a
napelemes rendszer kiépítése ezután fog
megtörténni. Több olyan belső felújítást
szeretnénk elvégezni, ami kimaradt a pályázatból.
– Milyen a kapcsolat civil szervezetekkel?
– Nagy segítség a hédervári élő közösség
számára minden civil szervezet munkája.
Minden hivatalosan bejegyzett szervezet
számára megadtuk azt a támogatást, amit
kértek, hisz sikereket, eredményeket így
könnyebb elérni. A megújuló Hédervári
Baráti Kör vezetője Dánielné Németh Erzsébet nemrég volt testületi ülésen, ahol
egyeztettük a terveiket, elképzeléseiket.
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Beszélgetésünk közben megérkezett Csanádi Roland alpolgármester, és Nérai László
képviselő.
– Alpolgármester úr igen korán kel, hisz
minden reggel már hét órakor látjuk, amint
megy a nonprofit cég műszaki bázisára, a
tűzoltó szertárhoz.
– Igen, így van. Nagyon fontos számomra, hogy szépen gondozott településen éljünk. A napi feladatok kiosztását az alkalmazottak felé én végzem, a beszerzéseket
Mayer Attila intézi és ellátja az ügyvezetői
feladatokat. Minden reggel átbeszéljük mi
a teendő, milyen feladatok vannak. Az önkormányzat irányában van a legtöbb dol-

gunk, de a lakosság felé is nyújtunk segítő
kezet. Kedvezményes árakkal várjuk a téli
tüzelőszezonban az érdeklődőket, segítünk
a kerti zöldhulladék elszállításban, vagy
akár veszélyes fák kivágásában. Fontos
feladat, megrendelés alapján, a kastélyparkban végzett munka.
Hamarosan elkészül az új műszaki bázis
a hivatal épületének volt kazánházában,
ahová átköltözünk. Illetve lassan birtokba
vesszük az Antóni tanyát, ahol most végezzük a terület tisztítását. Itt a későbbiekben
több tervünket fogjuk megvalósítani.
– Nérai képviselő úrtól kérdezem, hogy milyen programok várhatóak még az idén?

– Idén is megtartjuk az Idősek napját
november 23-án pénteken, ahol szeretettel
látjuk a szépkorúakat. Izgalmas programokkal, finom vacsorával várjuk őket egy
kis beszélgetésre, múltidézésre.
Megírtuk a levelet a Mikulásnak, aki megígérte, hogy december elején Hédervárra
érkezik, és az elmúlt évhez hasonlóan a
Hivatalban várja a gyerekeket.
Az adventi időszakot a hagyományos
programokkal szeretnénk szebbé tenni
mindenki számára.
– Köszönöm a beszélgetést! Kívánunk
a kedves olvasóknak jó egészséget és sok
örömet a mindennapokban!

1992-től tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját. Egészségügyi
Világszervezet és az UNICEF indította el ezt a programot, amelynek alkalmából
ünnepélyes keretek között az idei évben is szeretettel köszöntöttük az édesanyákat
Héderváron.

Új kolléga dolgozik a nyugdíjba ment
Marika helyén. Horváth Zoltánné
Melinda pár hete állt munkába az
óvodában. Feladata az élelmezéssel
kapcsolatos adminisztráció, illetve
az étkeztetésben való aktív részvétel.
Jó munkát kívánunk a mindig
mosolygós Melindának!

2018. ôsz

MARIKA NYUGDÍJBAN
Kedves munkatársunktól búcsúztunk a napokban. Németh Sándorné Marika az
óvodában felelős munkakörben dolgozott, az étkeztetést felügyelte. Jó szíve, szelídsége igazi példa volt mindannyiunk számára. 2018 októbertől immár nyugdíjas.
Várjuk vissza egy-egy jó beszélgetésre, szakmai tanácsra. Jó egészséget kívánunk
neki szeretettel családja körében!
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Kutak engedélyezése
A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS DECEMBER 31-IG VÁLTOZHAT!
Tavasszal került a Parlament elé a Vízgazdálkodási törvény módosítása, ami lehetővé tette volna az engedély nélküli kutak
létesítését illetve fennmaradását. Mivel ezt
az Alkotmánybíróság megsemmisítette,
ezért visszaállt a korábbi állapot. A törvény
szerint az engedély nélkül létesített kutakat
a tulajdonosok 2018 december 31-ig bírság
megfizetése nélkül legalizálhatják. 2019 január 1-jétől az engedéllyel nem rendelkező
kutak tulajdonosaira bírság vár.
1. minden kút vízjogi létesítési engedélyköteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények
kielégítését szolgáló, csekély (500 m3/
év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti
szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell
fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak
engedélyezését a területileg illetékes
katasztrófavédelmi hatóság végzi.
Ez tehát azt jelenti, hogy valamennyi
kút engedélyeztetését el kell végezni, és
azok kapcsán két eljáró léphet fel hatóságként: a helyi jegyző vagy a területileg
illetékes katasztrófavédelem. A kútra az

ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell
szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat
nem használja (ez alól a kút lefedése sem
jelent kivételt). A vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól – a törvény vonatkozó
pontja alapján – mentesül az, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi,
és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Fontos tehát, hogy abban az esetben, ha a
kutat engedély nélkül fúrták, építették, akkor, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Ez azt jelenti, hogy minden olyan kút
fennmaradását engedélyeztetni kell, amelyet illegálisan vagy a korábban engedélyezettektől eltérően építettek meg.
A vízjogi fennmaradási engedélyt 2018.
január 1-től kizárólag írásban lehet beterjeszteni.
Juhász József

Cipész házhoz jön
Lakossági kérésre egyeztetést folytattam
a levéli Komjáthy Gábor cipész mesterrel.
Örömmel jelzem, hogy november kilencedikétől, pénteki napokon 11 óra tájban
várható az érkezése Hédervárra.
Körbejár a település utcáin és begyűjti
a lábbeliket, majd megjavítva a következő
héten visszahozza.
Juhász József

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Hédervár Község Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja
a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, amelynek beadási határideje:
2018. november 06.

www.hedervar.hu

KOSÁRPÁLYA
Felfestettük Ladányi Zsigmonddal, Vaszlavik István tornatanár úr kérése alapján
a pályavonalakat, hogy diákjaink megfelelően tudjanak gyakorolni. Köszönet az
eszközök biztosításáért Csanádi Rolandnak.
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MÁZSAHÁZ
Nemrégiben lebontottuk a Parázsszeg téren álló mázsaházat. A munkálatokat
a Nonprofit cégünk fogta össze. A kereszteződésben a közlekedés ezáltal sokkal
biztonságosabbá vált.

Ravatalozó
A fagyökéren álló kereszt az egész
teremtett világra érvényes megváltást, a fehér lepel a feltámadás bizonyosságát szimbolizálja!
A művész és alkotása a hédervári
ravatalozóban! Köszönjük Dobos
János fafaragónak.

ÉBERHÁRD-HÉDERFÁJA-HÉDERVÁR TALÁLKOZÓ
Először is érdemes kiemelni, hogy a településekkel a kapcsolataink már évtizedekre
nyúlnak vissza. Éberhárd településsel már több 30 éve tart, Héderfája pedig már
idén tapossa a 20. évét. Idén méltóképpen ünnepeltük meg a hosszú éveket 2018
augusztus 16 és 19.-e között. A héderfáji vendégek érkezése utáni nap meghívást
kaptunk Éberhard településre, ahol nagyon jól éreztük magukat. Azt követően
másnap eltöltöttünk Győrben egy városnézős napot, illetve a lébényi templomot
is megnéztük. Délután folyamán, még meglátogattuk a lipóti pékséget, amely
kialakítása nagyon elnyerte mindenki tetszését. Az élményekkel teli hosszú nap
és egyben az összes nap lezárásaként, egy búcsú zenés vacsorán vettünk részt
Héderváron, ami szintén nagyon jó hangulatban telt el.

REZSI FA
Az önkormányzathoz október 15-ig
regisztrált lakosaink igényét elküldtük a Belügyminisztérium ebr rendszerén keresztül. Ezeket az adatokat
továbbítják a Katasztrófavédelem felé
október 31-ig. Az illetékes megyei
katasztrófavédelmi szervezet 2019
február 28-ig ellenőrizheti minden
háztartás jogosultságát! A kapott tájékoztatás alapján 2019-ben van esély a 12.000
forint értékű pénz vagy tüzelő kiutalására!
Juhász József

2018. ôsz
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Hédervári Gyermekek
Neveléséért Alapítvány

A hédervári nyugdíjasok és a hédervári Asszonykórus közös kiránduláson vett részt.
Ebben az évben a gödöllői Királyi Kastélyt látogattuk meg. Magyarország legszebb
kastélya szép élményt jelentett mindannyiunknak. Útba ejtettük a Máriabesnyői kegyhelyet, amely lelki feltöltődésül szolgált. És ha már a közelben jártunk, megnéztük
a veresegyházi Medveparkot is. Kellemes jó hangulatú napot töltöttünk együtt.

Köszönettel fogadtuk támogatóink személyi jövedelem adójából felajánlott
adó 1%-okat 281.209 Ft összegben.
Az Alapítvány elsődleges célja a
Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda óvodásainak és a
Timaffy László Tagiskola tanulóinak
támogatása, oktatásuk és tanításuk
elősegítése.
Kérjük, a továbbiakban is támogassa
a személyi jövedelem adója 1%-ával
a Hédervári Gyermekek Neveléséért
Alapítványt.
Adószám: 18974720-1-08
Tudjuk fogadni egyéb felajánlásaikat is , akár az átutalási megbízáson
feltüntetett, az Önök által meghatározott célra.
Számlaszám: 58600214-11104067
Köszönettel: Wiedemann-né Mayer
Éva alapító, Fövényesiné Sághi Katalin titkár, Kopócs Szilvia tag, Tóthné
Göndöcs Annamária tag, Szédelyiné
Gere Adél tag, Györkös István elnök.

www.

hedervar.hu
OKTÓBER 23. – MÉLTÓAN A FORRADALOM ÜNNEPÉHEZ
Idén az iskola adott otthont az 1956-os októberi forradalomra való emlékezésnek.
Juhász József polgármester úr rövid köszöntője után a Hangraforgó együttes verses,
zenés műsora tette feledhetetlenné az ünnepet!

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész
közérdekû információk

Átalakuló utánpótlás, javuló felnőtt csapat
2018 nyarán, mint már előző rovatunkban is beszámoltunk több
változás is történt a Hédervár KSE csapatánál. A felnőtt csapat
egy osztállyal visszalépve vágott neki a következő szezonnak, az
utánpótlásnál pedig több dologban változtatni kellett.
Felnőtt csapatunknak 8 győzelem 1 döntetlen és 3 vereség
áll a neve mellett. Bár a szezon nehezen kezdődött, csapatunk
egyre jobban kezd belerázódni a bajnokság küzdelmeibe.
A legutóbbi nagyarányú győzelem után szorosan tapad a bajnokság élmezőnyéhez. Bízunk a jó folyatásban és remélhetőleg
az idén folyamán, mint idegenben, mint hazai pályán jó és szórakoztató mérkőzéseknek lehet tanúja, aki kilátogat a Hédervár
KSE mérkőzéseire.
U19-es csapatunk is nagy átalakuláson esett át, több játékos csatlakozott, többen távoztak de a tavalyi csapat ,,magja” megmaradt,
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így lehetett építkezni továbbiakban. Ifi csapatunk a 11. forduló
után nagyszerűen teljesít a bajnokságban, 8 győzelem 2 döntetlen
1 vereség áll a neve mellett. Bár az út elején vagyunk, terveink
között szerepel, hogy az élmezőnyben maradjon csapatunk, akár
a szezon zárásakor egy éremmel gazdagítva egyesületünket.
Bozsik Programban szereplő csapataink is lejátszották a már az
első tornájukat, fesztiváljukat. Bár utánpótlásunk az elején még
nehézkesen indult, egyre jobban rendeződni látszik a helyzet,
bízunk Kaposi Gábor és Sallai Bence a további jó munkájában.
Reményeink szerint még több fiatal játékos csatlakozik majd
egyesületünkhöz, és lehető legtöbb gyermek szereti meg nálunk
a labdarúgást.
Továbbra is várunk minden érdeklődőt , szurkolót csapataink
mérkőzésére! Hajrá Hédervár!
Zsebedics Bence

Hédervári Hírforrás
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Megújult a Hédervári Baráti Kör
Kedves Héderváriak! Örömmel tudatjuk, hogy a Hédervári
Baráti Kör 2018. március 15-én megújult!
A jövőre harminc éves jubileumát ünneplő egyesület, friss
erővel és lelkesedéssel szeretne részt vállalni falunk épített és
természeti környezetének megóvásában, fejlesztésében a hagyományok ápolásában.
Célunk az, hogy összefogva a szülőfalut szerető, azért felelősséget érző és tenni akaró személyeket, egy olyan közösséget
kovácsoljunk, ahol önzetlenül, egymást segítve, örömmel munkálkodunk környezetünk fejlesztése érdekében.
Már az eltelt időben is aktívan tevékenykedtünk. Úr napjára
felállítottuk a Baráti Kör oltárát. Boldogasszony napra a régi
hagyományokat felelevenítve túrát szerveztünk. A hédervári
iskolától Máriakálnokig tartott a túra, melyet gyalog, futva vagy
kerékpárral lehetett teljesíteni. Nagy öröm volt, hogy nem csak
helyi lakosok, hanem az ország több részéről is érkeztek hozzánk.
(Sopron, Göd, stb.) A szülői munkaközösséggel közösen az iskolai gyermeknap mellett egy 8 órás futóversenyt szerveztünk,
mely során nem csak 780 km-t futottunk, hanem 480.000 Ft-ot
is gyűjtöttünk. Az összeget sportpályák felújítására kívánjuk
fordítani. Ennek tervezése folyamatban van.

Terveink között szerepel, hogy a Héderváron született gyermekeknek minden évben új fát ültessünk. Így mindenkinek lesz egy
saját fácskája, ami vele együtt cseperedik és szépíti községünket.
Szeretnénk, ha tevékenységünk mindannyiunk megelégedését
szolgálná!
Aki szívesen csatlakozna hozzánk, kérjük jelentkezzen az alábbi
email címen! Szeretettel várunk vállalkozói pártoló tagokat is!
baratikor.hedervar@gmail.com
Üdvözlettel: Dánielné Németh Erzsébet,
Szabóné Németh Ágnes, Alcser Norbert, Baráti Kör vezetősége

Beszámoló a Hédervár Tűzoltó Egyesület munkájáról
A 2018-as évre az egyesület vezetősége sok feladatot irányzott
elő,éppen ezért az évet a források előteremtésével kezdtük. Az
önkormányzattól 500 000 Ft-ot kaptunk működésre, melyet a tűzoltóautó kgfbjére, műszaki vizsgájára, illetve táboroztatásra fordítottunk. Az OKF pályázatán 1100000 Ft-ra pályázhattunk,melyből
1046491 Ft-ot nyertünk, ebből 255186 Ft ment el orvosi vizsgálatok díjára,tagdíjakra, versenynevezési díjakra, oktatásra, eszköz
felülvizsgálatra,és a gyerekeknek formaruhára. A fennmaradó
közel 800.000 Ft-ért eszközöket vásároltunk,így egyesületünk
védőeszközökkel és egy nagy értékű EDR rádióval gazdagodott.
A rádió nagy segítséget jelent a vonulások során, hisz a megfelelő kommunikációval értékes perceket spórolhatunk. Az év
második felében sikeresen pályáztunk egy használt az OKF által
leselejtezett Skoda Octavia személyautóra, melynek kék lámpa
engedélyeztetése, műszaki vizsgáztatása folyamatban van,ez is
segíteni fogja munkánkat és nem utolsó sorban gyarapítja az
egyesület vagyonát. Az idei év nagy összefogást igénylő feladata
a szertár vizes blokkjának teljes felújítása volt, melyhez az anyagot az önkormányzat biztosította, a munkát pedig az egyesületi
tagok, pártoló barátok végezték önkéntes vállalásból,amit ezúton
is nagyon köszönünk. A felújítás során komoly problémákra is
fény derült, a villanyvezetékek életveszélyesek voltak,a vizesblokk
padozata egy csőtörés miatt kráterré változott, a parancsnoki
irodában a lambéria eltávolítása után ökölnyi rés tátongott a
főfalon, és a tanácsteremben is hasonló állapotok uralkodnak,így
ez további munkákat tett szükségessé. A vizesblokkot teljesen
sikerült új villanykábelek behúzásával, csőszereléssel, meleg
vízzel, burkolással, új festéssel megújítani,és terveink szerint az
idei évben még a parancsnoki iroda is elkészül, és jövő nyárra
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az egyesület 130. évfordulójára a vendégeinket egy felújított,
tűzoltókhoz méltó tanácsteremben fogadhatjuk majd.
Természetesen az építkezés ellenére a szakmai munka sem
maradt el, kora tavasztól készültünk a versenyekre,ahol minden
kategóriában helyt álltunk,teljesítettük a Szigetköz Mentőcsoport és a Moson Mentőcsapat szakmai gyakorlatát,Lipóton a
vizes gyakorlatot. Az egyesület 3 tagja tűzoltás vezetői képzésen
vett részt,és sikeres vizsgát tett. Részt vettünk a civil majálison,
Bősön a Szent Flórián ünnepen, a darnózseli és rábapordányi
egyesület évfordulós ünnepségén és a móvári tűzoltólaktanya 100.
évfordulóján valamint a megújult múzeum avató ünnepségén.
Tartottunk bemutatót a gyereknapon és a biblia táborban is. Ebben
az évben is megszerveztük a tűzoltó nyári tábort, ahol 23 gyerek
szerzett sok-sok élményt a 3 nap alatt. Komoly feladataink is
akadtak,az év első 8 hónapjában 9 alkalommal kaptunk riasztást
autóbalesethez, tűzesethez, vihar utáni kárelhárításhoz,melyekhez
ki is vonultunk. Tűzoltóautónk idén 50 éves lett, funkcióját a
folyamatos karbantartásnak köszönhetően tökéletesen ellátja.
Idén önkormányzati támogatással sikerült új terepgumikkal
felszerelnünk,ez nagyban megkönnyíti a gépjárművezető dolgát a
vizes,sáros bevetési területen. Feladataink tehát vannak a jövőben
is: októbertől heti rendszerességgel készülünk a gyerekekkel a
polgárvédelmi versenyre, valamint elkezdődtek a 130. évfordulós
ünnepség szervezési munkálatai is.
Köszönetünket fejezzük ki a felajánlóknak az adójuk 1%-ért
melyből 149.066 Ft folyt be az egyesület kasszájába. Az előttünk
álló időszakra mindenkinek tűztől, ártól, balesettől mentes napokat kívánunk!
A Hédervár Tűzoltó Egyesület nevében: Ábrahám Szilvia

Hédervári Hírforrás
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Óvodánkban a nyári szünet után örültünk a viszontlátásnak.
A beszoktatás idején szeretettel fogadtuk az új gyermekeket,
szokjuk egymást, és az óvodai életet. A szeptemberi jó időt
élvezzük, örömmel töltünk minél több időt a szabadban.
Tóthné Göndöcs Annamária
tagóvoda vezető

2018/2019-es tanév első osztály
Artner Maja, Berecz Anna, Fléner Noel Milán, Gulyás Eszter,
Hackenberger Kitti, Krankovits János, Portik-Mártonfi Hanna,
Rácz Eszter, Schadenberger Lilla, Tarninger Liza Nóra, Trnavská
Lenke, Varga Zétény Noel, Vörös Laura,
Osztályfőnök: Bari Istvánné, (Olgi néni)

Önkéntes Nap a hédervári piarista iskolában
A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola
és Óvoda Timaffy László Tagiskolájában Héderváron már szép
hagyományai alakultak ki az önkéntes munkának. Két éve a
távolugró pálya és gödör fejújítása, az elmúlt tanévben a testnevelési szertárak és a technika terem polcrendszerének elkészítése
történt meg a Szülői Szervezet vezetésével és aktív szülők közreműködésével.

2018 tavaszán intézményünket megkereste az Audi Hungaria
munkatársa, akinek segítségével pályázatot adtunk be az Audi
Hungaria Önkéntes Napra. Ennek keretében a vállalat munkára
vállalkozó munkatársai segítségével iskolánk 6 tantermének kifestését és kerti asztalok, padok festését, összeszerelését, valamint
a hozzájuk szükséges térkövek elhelyezését végeztük el tanárok,
diákok és szülők közreműködésével. Az Audi Hungaria a projekt
megvalósításához anyagi támogatással és önkéntesei munkájával
járult hozzá.

8

A szülők, tanárok és diákok már szeptember 14-én, péntek
délután munkához láttak. Kipakoltuk a termeket, fóliáztunk,
előkészültünk a másnapi festésre.
Szombaton, 15-én 7.30 órakor indult a munka. Az AUDI
Hungaria önkénteseinek projektvezetője tájékoztatót tartott a csapatnak, majd a munkafolyamatok megszervezése után mindenki
elfoglalta helyét a vállalt feladatánál. A falfestésben gyakorlottak
a termeket festették, a többiek a kerti bútorokat. Egy 3 fős brigád
a térköveket rakta le és összeszerelte a padokat. A munkában
részt vevőket egy tál meleg étellel vendégelte meg a Hédervári
Gyermekek Neveléséért Alapítvány, a szakács az alapítvány elnöke
volt. A munkák után takarítás és visszapakolás zárta a napot.
Szívet melengető volt látni a nap végén, hogy gyermekeink
érdekében milyen összefogásra vagyunk képesek. Hálásan köszönöm a diákok és kollégáim nevében is a vállalat felajánlását,
valamint az alapítvány támogatását és a 35 segítő szülő és családtag
áldozatos munkáját.
Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Hédervári Hírforrás
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Timaffy nap
A hédervári Timaffy László Tagiskola
2016. szeptember 1-től a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola
és Óvoda tagintézménye lett.
Az átvétellel az iskola régi hagyományai
közül a névadó születésnapjához kapcsolódó Timaffy- napot és Timaffy futballtornát
is átvettük.
Timaffy László a Szigetköz néprajzkutatója volt, ezért a nap programjának középpontjában a népzene, néptánc, népmese
állt.
Vereb Zsolt igazgató köszöntése után
Seresné Domina Teréz, iskolánk magyartanára ismertette és méltatta Timaffy László
életét és munkásságát
A névadó lányai, Timaffy Gyöngyvér,
Ildikó, és Emőke voltak ünnepségünk
díszvendégei.
A község elöljárói, szülők, kollégák,
diákok részvételével zajlott a program,
melynek első részében gálaműsorral készültünk.
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A műsorban iskolánk minden osztálya
bemutatta néptánctudását, ugyanis Pedagógiai Programunk szerint a mindennapos
testnevelés részeként heti 1 órában néptáncot tanulnak diákjaink 2 táncpedagógus,
Léber László és Palenik József vezetésével.
Öröm volt látni önfeledt táncukat.
A műsort színesítette a mosonmagyaróvári és hédervári diákok népdaléneklése és
a Timaffy László gyűjtéséből elhangzott
népmesék, mondák.
Az ünnepnapot megelőző hónapban
rajz-és fotópályázatot hirdettünk a két
intézményben Szigetköz tájai és élővilága,
illetve Hédervár nevezetességei kategóriában, 3 korosztályban. Szebbnél-szebb
pályamunkák születtek, melyeket a 3
tagú zsűri, Görözdiné Horváth Kornélia, Babos Zemplenszky Nóra és Murányi Hajnalka rajztanárok értékeltek. A
díjakat és okleveleket Kiszelka Mariann
tagintézmény-vezető adta át a gálaműsor
zárásaként.
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A díjazott és kiállításra érdemes képeket iskolánk folyosóján állítottuk ki és
az ünnepség napján, a gálaműsor után
mutattuk be az érdeklődőknek. Nagy
sikert aratott.
A délutáni program a labdarúgás jegyében telt. 3 iskola (Darnózseli, mosonmagyaróvári Piarista Iskola és hédervári Piarista
Iskola) részvételével folytak a mérkőzések.
A tornát Tóth Tibor kollégánk szervezte.
A Timaffy-kupát Darnózseli csapata nyerte
a hédervári piarista csapat előtt, harmadik
helyen a mosonmagyaróvári piarista csapat
végzett. A nevelők, diákok és szülők együtt
szurkoltak a csapatoknak.
Összegezve a nap eseményeit, nagyon
sikeresnek ítéltük meg. Méltóképpen ünnepeltük névadónk születésnapját. A célt,
hogy méltón őrizzük a hagyományokat ,
Szigetköz népi kultúráját, elértük.
Kiszelka Mariann
tagintézmény-vezető
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Hédervári nagy ünnepek

KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY
SÍRHELYÉNEK ÚJRASZENTELÉSE

HÉDERVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY NAPI
SZABADTÉRI SZENTMISE

Göndöcs László emlékező szavai után Vereb Zsolt atya a Piarista
Gimnázium igazgatója, a Hédervári Egyházközség kormányzója és
az USA- beli Detroitban élő Kiss György Barnabás atya szentelte
újra a felújított sírhelyet. Az emlékezés koszorúját az Egyházközség
és a Hédervár Templomaiért Alapítvány helyezte el.

Sok száz hívőnek a szentmisét celebrálta USA- beli Detroitban
élő Kiss György Barnabás atya, Dr Galla Gábor érdemes esperes,
plébános és Vereb Zsolt atya, a Piarista Gimnázium igazgatója, a
Hédervári Egyházközség kormányzója.

Ő NINCS MÁR, NEM LEHET VELÜNK,
DE MÉGIS ITT VAN
Kiss Antal a közösség érdekében hosszú időn keresztül végzett
kiemelkedő munkájáért és segítőkész hozzáállásáért Posztumusz
Szent Mihály emlékérmet és az ezzel járó oklevelet kapta, melyet
özvegye Kiss Antalné vett át.
2015-ben a Hédervár Templomaiért Alapítvány kuratóriuma
hagyományteremtő szándékkal emlékérmek adományozására
hozott határozatot azoknak az embereknek a megbecsülésére, akik
hosszú időn keresztül, sokat tettek a Hédervári Egyházközségért
és ezen keresztül a közösségért. Az emlékérmet és az ezzel járó
okleveleket átadta a Hédervári R. K. Egyházközség Plébániai
Tanácsadó Testületének elnök-helyettese Mézes Attila és Györkös
István a Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke.
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HÉDERVÁR: 2018. AUGUSZTUS 20.
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
Nemzeti ünnepünket kenyérszenteléssel zártuk, melyet a szentmisén részt vevők szívesen fogadtak.

Hédervári Hírforrás
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ÚJABB KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK
A Hédervári R. K. Egyházközség a hagyományok szerint 1031ben alakult meg Szigetköz történelmi központjában. Nagy
múltunk egyben nagy felelősséget és sok-sok munkát jelent,
hisz rendkívül széles a gondjainkra bízott örökség megóvásával
járó feladatok listája.
Ezt a munkát segíti a „Hédervár Templomaiért Alapítvány”
immár 28 éve.
A szorgalmas munka, a hétköznapi feladatok, problémák
megoldása mellett néha meg kell állnunk egy-egy napra, hogy
elismerhessük segítőink, támogatóink tevékenységét. Ezek a
napok számunkra mindig ünnepnapok…
2015-ben a Hédervár Templomaiért Alapítvány kuratóriuma
hagyományteremtő szándékkal emlékérmek adományozására
hozott határozatot az önfeláldozóan a közösség érdekeiért
fáradozó emberek megbecsülésére .
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: mindenki felelős
a közösség segítéséért, előrehaladásáért, ki-ki anyagi, szellemi
képességei és adottságai szerint. Tudták és tudják: Isten ma is
itt él közöttünk – az Eucharisztiában, a szentségi Jézus körül
gyülekező, vele élő kapcsolatban lévő emberekből újra és újra
megszülető közösségben, melynek tagjává lenni ajándék és
egyben felelősség…
A Hédervár Templomaiért Alapítvány Nagy Boldogasszony-emlékérem adományozásával mond köszönetet kiemelt
támogatóinak, segítőinek.
A közösségi értékek támogatása, segítőkész, több évtizedes
lelkiismeretes munkája elismeréséül 2018-ban a díjat kapta:
Láng Mercédesz, Majlinger Antalné, Szabóné Németh Ágnes

Minden kitüntetettnek jó erőt, jó egészséget kívánunk szerettei körében! Élettapasztalatukra, bölcsességükre továbbra
is számítunk!
Az emlékérmeket és az ezzel járó okleveleket átadta a
Hédervári R. K. Egyházközség Plébániai Tanácsadó Testületének elnök-helyettese Mézes Attila és Györkös István a
Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke.

HÉDERVÁR – A Közös Harang
Községünk temetőjében üresen áll még a harangláb. Az összetartozás, a közös búcsúzás jeleként már
adott a lehetőség, hogy a héderváriak készítessenek
egy harangot.
A 38 kg-os lélekharang öntési díja, az elektromos
vezérlés és a szerelési munkák megközelítik az 1 millió forintot. Az elmúlt hónapban több megkeresést,
bíztatást és felajánlást kapott a felvetés. Úgy tűnik a
közösség szívesen támogatja közös temetői harang
megvalósítását. Ezért megkezdtük a munkát.
A Hédervár Templomaiért Alapítvány nyitott egy
elkülönített bankszámlát az adományozók számára.
Elkészültek a sárga csekkek, melyeket mindenki
számára elérhetővé teszünk.
Bankszámlaszám: a Hédervári temető lélekharangjára: 58600283-16909197
A munkálatok végeztével pedig egy leporellót szeretnénk kiadni közzétéve az összefogás gyümölcsét a segítők, adományozók nevével.
Györkös István, Hédervár Templomaiért Alapítvány elnöke
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Harang
A ravatalozó kialakításánál fontos
szempont volt egy lélekharang beépítésének a lehetősége. Több fórumon jeleztük, hogy szakmai segítséget
kérünk erre a nemes feladatra. Ebben
kaptunk most támogatást Györkös
Istvántól, aki összefogja ezeket a munkákat. Köszönjük
Eredetileg a teljes költséget vállalta
volna az önkormányzat. Mivel gyűjtés
indult úgy határozott a képviselőtestület, Antóni Istvánné, Balogh László,
Danyi Péter, Gondár Imre, Nérai László, Csanádi Roland alpolgármester
úr, és Juhász József polgármester úr,
hogy ötszázezer forintot ad a harang
megépítésére.
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Beszámoló a Hédervári Asszonykórus tevékenységéről
A Hédervári Asszonykórus 14 éve alakult meg és évente többször is lehetőség
nyílik beszámolni Önöknek a tevékenységünkről
Ezúttal az idei év azon eseményeiről írok,
amelyeknek a Hédervári Asszonykórus
aktív résztvevője volt.
Karvezetőnk Adlovits Erzsébet töretlen
lelkesedéssel és nagy szakmai hozzáértéssel ķészít fel bennünket a szereplésekre.
Köszönjük Neki ezúttal is! Ugyancsak köszönet illeti a kórustagokat szorgalmukért,
lelkesedésükért!
Márciusban Győrben, a "Hontravel" által
szervezett megyei minősítő versenyen vettünk részt és ARANY fokozatot kaptunk.
Áprilisban Ravazdon szerepeltünk a
Pannon Nyugdíjas Szövetség Örökifjak
fesztiválján, ahol szintén ARANY minősítést kaptunk.
Júniusban az előbb említett rendezvény
regionális fordulója Székesfehérváron
volt, itt is KÍVÁLÓ eredményt ért el kórusunk.
Ezen szereplések alapján meghívást kaptunk a Nyugdíjasok Országos Szövetsége
által rendezett Országos Dalköri Fesztiválra, aug.30-ra, Budapestre.
Magyarország minden tájegységéről, sőt
a határon túlról is voltak fellépő kórusok
összesen 45 együttes.
Győr-Moson-Sopron megyét 6 kórus
képviselte, közöttük a Hédervári Asszonykórus. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy erre a rendezvényre is elvihettük
községünk hírnevét. Nem egy résztvevő
itt hallott először Hédervárról. A Sziget-

közi- és Rábaközi népdalcsokorral nagy
sikert arattunk és a szakmai zsűri ARANY
minősítéssel értékelt bennünket.
Különleges élmény volt számunkra e
fellépés, az elismerés és maga a helyszín is;
a hárshegyi Európa Congress Center.
Köszönet a meghívásért a Pannon Nyugdíjas Szövetségnek!
A Hédervári Asszonykórus tagjai természetesen elsődleges feladatuknak tartják a
községünk rendezvényein való részvételt,
szereplést.
Tavasszal a Lovas zarándokok fogadásán,
az új ravatalozó átadásán és a Hősök napján
rendezett megemlékezésen szerepeltek.
Az őszi időszak próbáin az okt.23-i
ünnepségre, az Idősek napjára és az adventi templomi koncertre készülünk, ami
dec.17-án vasárnap du.15 órakor kerül
megrendezésre a hédervári Szt. Mihály
Plébániatemplomban.3 vendégkórus és a
helyi iskolások a meghívott fellépők.

HÉDERVÁR TEMPLOMAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Köszönettel fogadtuk támogatóink személyi jövedelem adójából
felajánlott adó 1%-okat 302.526 Ft forint összegben.
Látva az adó 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait, köszönetünket szeretnénk e sorokban is kifejezni! Községünkben
nagyon sokan támogatták az Alapítványt és éltek a rendelkezés
lehetőségével, így részesévé válva a közös munkának. Ennek idén
az eredménye 302.526 Ft felajánlás volt. Köszönjük a közösség nevében!
Mindenkori célunk Hédervár évszázados értékeink megóvása, új értékek létrehozása.
Hédervár Templomaiért Alapítvány • Adószám: 19111706-1-08
Szívesen fogadjuk egyéb felajánlásaikat is. Bankszámlaszám: 58600283-11080013
Köszönettel: Hegedűs Imre alapító, Dr. Vágyi Ferenc Róbert tikár, Dr. Galla Gábor tag,
Antóni Istvánné tag, Mézes Attila tag, Molnár Lajos tag, Györkös István elnök
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Az adventi időszakban még Hegyeshalomban, Darnózselin és Kimlén is fogunk
szerepelni.
A Hédervári Asszonykórus jövő évben
ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. Ezt tavasszal méltó módon szeretnénk
megünnepelni egy gálaműsorral, kórustalálkozóval. Ehhez bármilyen támogatást
örömmel fogadunk.
Itt szeretném megköszönni a Hédervári
Önkormányzat eddigi támogatását!
Ugyancsak hálás köszönetünket fejezzük
ki Antóni Istvánné képviselő asszonynak,
aki szinházlátogatást szervezett számunkra
és a kirándulásunkat is támogatta.
Kedves Héderváriak!
Kérem Önöket továbbra is kísérjék figyelemmel a Hédervári Asszonykórus tevékenységét és aki szeretne velünk énekelni,
csatlakozzon hozzánk! (Próba: hétfőnként
3/4 5-től 3/4 6-ig a könyvtár mellett)
Pintér Ildikó, alapító kórustag
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