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BÚCSÚZUNK NAGYSZERŰ NYOLCADIKOSAINKTÓL! 
Sok sikert az Életben!
A ballagó 8. osztály névsora: Bugár Laura, Bódits Bianka, Budai Georgina, Frank Norbert, Horváth Kincső, Lakatos 

Márk, Mihályi Kamilla, Szédelyi Martina, Varga Szabolcs 

Zelk Zoltán: Nyár

Tudjátok-e, mit énekel
a csobogó kis patak?
„Gyertek, igyatok vizemből,
szomjas madarak!”

Tudjátok-e, mit zizegnek
a réten fűszál, virág?
„Gyertek hozzám lakomára,
megéhezett barikák!”

Tudjátok-e, mit susognak
az erdőben a lombok?
„Gyertek aludni árnyamba,
ti elfáradt vándorok!”

S tudjátok-e, mit énekel
fáradt vándor és madár?
„Szép az erdő, szép a mező,
gyönyörű a nyári táj!”

Fotó: Szakál Szilvia
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Szemtől szembe – Juhász József polgármesterrel

– Köszöntöm polgármester urat! Itt a 

nyár a meleg és a szúnyogok!

– Ne is mondja, az utóbbi évek legtöbb 

szúnyogot hózó júniusát éltük meg. Az 

irtást központilag a katasztrófavédelem 

irányította, sajnos elég későn reagálva 

az eseményekre. Évek óta kérjük a bi-

ológiai irtást, ami csak a szúnyoglárvá-

kat pusztítja el, de sajnos még mindig a 

kémiai gyérítést végzik a Szigetközben, 

és ha későn van az elárasztás, esős az 

idő, tömegesen meglepnek a szúnyogok, 

megkeserítve a mindennapjainkat.

A legintenzívebb időszakban az önkor-

mányzat is igyekezett megoldást találni, 

amihez a technikai segítséget Danyi Pé-

ter képviselő úr biztosította. A falunap 

előtti estén is sikerült a pályán gyérítést 

végezni.

– Örülök, hogy említi a falunapot, jó 

időt fogtak ki és rengetegen voltak:

– Az időjárás is nekünk dolgozott. 

A testület célja az volt, hogy 30. faluna-

pon minden igényt kiszolgáljunk. Ami 

a hatalmas érdeklődést látva és a sok 

dicséretet kapva büszkén mondhatom, 

megérte. Minden korosztályra odafi -

gyeltünk, és a jótékonysági főzést segítő 

csapatainknak köszönhetően senki nem 

maradt éhen. Jó volt látni délután a vi-

dám, mosolygós gyerekeket, szülőket és 

az esti programokon táncoló felnőtteket 

vagy épp régi ismerősöket felfedezők 

önfeledt nevetését hallani. 

Szigetköz legnívósabb falunapját hoz-

tuk össze – nagy köszönet minden szer-

vezőnek, segítőnek!

– Hogy állnak a pályázatok?

– Sikerült az önkormányzat felújítá-

sát befejezni. Nagy munka volt, szépre 

sikerült. Az ünnepélyes megnyitón meg-

tisztelt minket Dr. Nagy István miniszter 

úr, Németh Zoltán a Megyei Közgyűlés 

elnöke, Kormánymegbízott úr képvise-

lője, több polgármester kolléga, és a ked-

ves héderváriak.  Meghívtunk minden 

hédervári civil szervezetet, díszpolgá-

rainkat, intézményvezetőt. Itt köszönöm 

meg a helyi vállalkozóinknak a segítséget: 

Takács Vendeléknek, Mézes Attiláéknak, 

Papp Ferencéknek, és Kránicz Sándor-

nak, akik munkájukkal hozzájárultak a 

közös sikerhez. 

A Magyar Falu program keretén belül 

beadtuk az orvosi rendelő felújítására 

a pályázatot májusban, várjuk az ered-

ményt. Örömmel tölt el, hogy a parókia 

felújítására a Hédervári Egyházközség 

közel 20 millió forintot nyert, szintén 

az MFP keretén belül.

A bölcsőde kialakítására is bent van a 

pályázatunk, ki kellett várnunk a meg-

felelő pillanatot a teljes szakmai támoga-

tásra. Képviselő testületünk célja: reális, 

a falu érdekeit szolgáló minél nagyobb 

támogatási intenzitású pályázatokkal 

fejlessze a települést.

A helyi piac kialakításra megjött a 

kincstárból a támogató okirat, most 

keressük a kivitelezőt, hogy őszre kész 

legyen az elárusító pavilon.

– Megnyílt a Kápolna Galéria, valamint 

megjött a Lélekharang is:

Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra szin-

tén kapjon támogatást, mert nagy öröm, 

ha a művészek, a helyi kötődésű Borbély 

Károly vezetésével bennünket választa-

nak. A kiállítás a Kápolna galériában 

augusztus végéig megtekinthető. Nagy 

öröm, hogy megérkezett a Lélekharang 

Hédervárra, és itt köszönném meg Györ-

kös Istvánnak, hogy a képviselő testület 

harangbeszerzésére irányuló tervei mögé 

állt és megvalósította azt. Az engedélyez-

tetéshez szükséges műszaki leírást várjuk 

tőle, hogy az önkormányzati tulajdonú 

ravatalozó tornyába beépítésre kerülhes-

sen a harang.

A végeredményre mindannyian büsz-

kék vagyunk!

– Civil szervezetek?

Minden civil szervezet, amekkora 

támogatást kért, annyit meg is adott a 

testület. Fontos számunkra, hogy élő mo-

torjai legyenek a hédervári közösségnek. 

Jó látni a sikereket, ahogy a támogatást 

Hédervárt hírnevét öregbítő programok-

ra, eszközökre, vagy akár sport és egyéb 

sikerekre fordítják.

Így leszünk együtt olyan közösség, 

amiben számíthatunk egymásra, és büsz-

kék lehetünk az elvégzett munkára!

Szép nyarat kívánok a képviselő 

testület nevében minden kedves ol-

vasónknak!
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Megújult a Hivatal
Az ünnepélyes átadáson Juhász József polgármester köszöntötte 

a megjelenteket, majd ismertette a projektet. Jelen volt Nagy István 

agrárminiszter, országgyűlési képviselő, Németh Zoltán a Győr-

Moson Sopron Megyei Közgyűlés elnöke és  Horváth Lajos kabi-

netvezető a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivataltól. 

Juhász József, Hédervár polgármestere elmondta, hogy a pro-

jektnek köszönhetően Hédervár önkormányzatának épülete 

az éves villamosenergia-fogyasztását kitermeli a tetőre szerelt 

napelemes rendszerrel. Az energetikai megújítás része az új klí-

marendszer, nyílászárók cseréje, az új  kazán és a 15 centiméteres 

hőszigetelés is.

Nagy István agrárminiszter köszöntőjében kiemelte, hogy a 

bennünket körülvevő világ jóléte, állapota attól függ, hogy mi 

hogyan gazdálkodunk benne. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy 

kicsit jobb világot hagyjunk magunk után és ez a beruházás is 

ezt szolgálja. Megmutatta azt is, hogy képesek összefogni és kö-

zösen megvalósítani valamit a szigetközi települések, melynek 

mindenki a nyertese.

Horváth Lajos kabinetvezető, a Győr-Moson-Sopron megyei 

kormányhivatal képviseletében elmondta, hogy ez a projekt az 

összefogásnak és az együttműködésnek a jó példája. Az itt fel-

növekvő generációnak ez teljesebb életet nyújt és a fenntartható 

energiafelhasználás felé vezet.

Találkozás Böjte Csabával

Biztos vagyok benne, hogy nemcsak számomra, hanem 

mindenki más számára is különleges élmény ha találkozik 

olyan erős lelki emberrel, mint Böjte Csaba.

A találkozás alkalmával 

tudtunk pár szót váltani és 

átadtam neki a hédervári 

emberek köszöntését, 

amelynek nagyon örült.

Az kívánta mindany-

nyiunk számára, hogy vá-

gyakozó szívvel éljük meg 

Jézus irántunk érzett sze-

retetét, nemcsak vasárnap, 

hanem minden nap!

Juhász József, 

polgármester

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat nevében Né-

meth Zoltán elnök úgy nyilatkozott, hogy a mindennapi ügyeink 

intézéséhez jó minőségű közszolgáltatások szükségesek. És ha 

ezt úgy tesszük, hogy közben még energiatudatosak is vagyunk, 

akkor a mában örülünk és a jövőért is teszünk.

Az átadó ünnepségen Vereb Zsolt piarista atya megáldotta az 

épületet majd a helyi asszonykórus és óvodások néptánccsoportja 

mutatta be előadását. Borbély Károly festőművész kiállítása kapott 

helyet a díszteremben. Kiss Anikó

Felvidéken Szili Katalinnal

Eberhard testvér-

településünkön a 

nemzeti összetartozás 

napján találkoztam 

Szili Katalin minisz-

terelnöki megbízottal. 

A személyes beszél-

getésünk alkalmával 

kérdeztem, hogy em-

lékszik-e a 2007-ben 

több település által 

indított tervünkre. Akkor a cél az volt, hogy a magyar törté-

nelemben jelentős szerepet játszó nemesi családok települései 

történelmi városi címet kapjanak. 

A várományosok közé Hédervár is oda tartozik. Ismételten 

kértem Szili Katalin segítségét, hogy a nagyszerű kezdemé-

nyezés valósággá váljon. 

Szili Katalinnal és Janik Jenő Éberhardi 

polgármesterrel Juhász József, polgármester
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A falunappal egybekötve, jótékonysági főzést hirdettünk, 

melynek célja életmentő defi brillátor a falu javára.

A felhívásunkra 5 csapat jelentkezett. A jubileumi falu-

napon nagyon jó hangulatban kiváló étkek mellett szépen 

gyűltek az életmentő készülékre az adományok. A végösszeg 

319 000 Ft.

Jótékonysági főzés

Idén újra „futott a bogár”!
A Hédervári Baráti Kör idén a tava-

lyihoz képest egy kicsit átalakítva ren-

dezte meg a futóversenyt június első 

szombatján. A támogatói körök mellett 

rendeztünk ovifutást, félmaratont és 8 

órás futást is.

A félmaratonon és a 8 órás futáson 55 

futó indult a 8 órás futást 10 fő fejezte 

be, akik előtt le a kalappal. Bár 6 óra kör-

nyékén bepróbálkoztak, hogy mi lenne 

ha lefújnánk 6 óránál, de tisztességesen 

végigcsinálták. :)

Az ovifutás hatalmas siker volt. Az 

óvodások nagy létszámban jelentek meg 

és lelkesen futottak. Köszönjük nekik.

Ugyancsak köszönjük az iskolás fi úk-

nak, lányoknak, akik nem csak segítettek 

nekünk a pakolásban, hanem sok-sok 

kört teljesítettek.

Idén a tavalyihoz képest emeltünk a 

verseny színvonalán. Nem csak chipes 

időmérés volt, hanem megpróbáltunk 

megfelelő frissítőkkel, kiegészítőkkel is 

szolgálni. 

A verseny teljes költségvetése 240.000 

Ft volt.

Nagyon nagy öröm, hogy a rendez-

vényt 79.000 Ft-os plusszal zártuk. Eb-

ből az iskolának és az óvodának fogunk 

venni sporteszközt. Az egyeztetés még 

folyik az intézményekkel, ha megszüle-

tett a döntés, hogy mit vegyünk akkor 

mutatjuk.

Köszönjük nektek.

A verseny nem jöhetett volna létre a 

támogatók nélkül. 

Köszönjük a PENCO Hungary, a 

Palatia Nyomda és Kiadó Kft ., az SMR 

Automotive Hungary, a Decathlon Ma-

gyarország, az Eco-Domov Projekt Kft ., 

a Mozaik testműhely Szűcs Gabi edző, 

pre- és rehabilitációs tréner, Böősi József, 

Eva's chililand, az Életrevaló Vitamin 

Győr webáruház támogatását.

Ezen kívül szeretnénk megköszön-

ni László Nérai-nak a sörpadokat és a 

hangfalakat, Eszter Pintér-nek a fotózást, 

Gábor Horváth-nak az elektronikai segít-

séget, Melinda Horváth-nak és Bertalan 

Köszönjük  Bekő Richárdnak és Gondár Rolandnak, Hajós 

Gábornak és csapatának, Nagy Péternek, „Nagyinak”, a Dudu 

Taxinak és a Brunner Bt.-nek hogy idejüket és energiájukat 

ennek a nemes ügynek szentelték!

A készülék beszerzése után az átadásra várjuk őket tiszte-

lettel!  Juhász József polgármester

Noéminek a csodás babgulyást, Laura 

Bugár-nak és Varga Szabinak a zenét és 

a helyszíni segítséget, Anett Bekő-nek a 

frissítést, Balázs Lendvai-nak a frissítő 

vizet és a segítséget a pakolásban, Bugàr 

Eszter-nek a frissítést, Szilvia Kopócs-

nek az óvodások aktivizálását, Erzsébet 

Dánielné Németh-nek a regisztrációs 

asztalnál való segítséget, Csiba Gábor-

nak a pakolást, Gabor Csoman-nak az 

egész napos kiváló munkáját. Ha valakit 

kihagytam volna bocsánat, de ebből is 

látszik, hogy nagy közös munka volt.

Találkozunk jövőre a 3. Fut a bogár 

versenyen!

A Hédervári Baráti Kör következő 

programja az augusztus 11-én megrende-

zésre kerülő Boldogasszony zarándoklat 

és Teljesítménytúra és az ősz folyamán 

megemlékezünk a Baráti Kör 30 éves 

alapításáról is egy rendezvény keretein 

belül.

Alcser Norbert, Hédervári Baráti Kör

Hédervári piac látványterve
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Búcsúzunk!
A június mindig a búcsúzás időszaka, 

minden évben elköszönünk az utolsó 

évesektől, a végzős diákoktól. Augusz-

tusban, a búcsúi szentmisén is búcsúzni 

kényszerülünk, plébánosunktól, iskolánk 

igazgatójától Vereb Zsolt atyától és Kiszelka 

Marianntól, intézményünk vezetőjétől.

Három éven keresztül látták el együtt az 

iskola vezetését, illetve Zsolt atya a plébá-

nosi, kormányzói teendőket is. 

A héderváriak nevében is mondhatom, 

hogy hamar elfogadtuk Mindkettőjüket, 

megszerettük kedves és nagyszerű szemé-

lyiségüket, szelíd elhivatottságukat. Többen 

igyekeztünk személyes jó kapcsolatokat is 

kialakítani Velük, amely remélem, a távol-

sággal sem szakad majd meg.

Meleg szívvel emlékezünk vissza arra a 

2016-os ünnepi évnyitó szentmisére, ahol 

Zsolt atya, miközben megáldotta az isko-

lát és bemutatta az intézmény új vezetőjét, 

egy fehér galamb szállt a tetőre és egészen 

a szentáldozásig „követte” az eseményeket. 

Így kezdődött a közös munka a hédervári 

piarista iskolában, illetve az egyházközsé-

günkben. 

Szeretném megköszönni – a hédervári 

hívek nevében is – Zsolt atyának a gyertya-

fényes hajnali rorátékat, a színvonalas ünnepi 

szentmiséket és prédikációkat, a bensőséges 

kápolnai litániákat és a számtalan megemlé-

kezést, avatást és szentelést. Külön köszönjük 

azt a rendkívüli lehetőséget, amellyel kb. 15 

alkalommal eljuthattunk Bécsbe, illetve Po-

zsonyba a csodálatosan szép hangversenyek-

re (melyre egyébként soha nem juthattunk 

volna el az Atya kapcsolatai nélkül!).

Mariannak szintén köszönjük fáradha-

tatlan munkáját, amit a hédervári gyere-

kek érdekében, az iskola fennmaradása 

érdekében tett. Őszinte, jó kapcsolatot 

alakított ki a kollégákkal és a szülőkkel 

2019. május 18-án, szombaton 9.00-13.00 között 

családi napot szerveztünk diákjaink és családjaik 

számára. Az előző napi esős időjárás után napsütésre 

ébredtünk, és a jó idő végig kitartott a program 

idején. A Szülői Szervezet és az iskola nevelői együtt 

munkálkodtak a sikeres megvalósítás érdekében. A 

szülők paprikás krumplit főztek nagy kondérban, a 

hozzávalókat is ők ajánlották fel (krumpli, hagyma, 

kolbász, zsír, paprika, paradicsom, kenyér, kondér, 

üdítő ital, víz). A tanárok sportversenyeket, kézmű-

ves foglalkozásokat szerveztek, ahol minden gyerek 

és szülő találhatott kedvére valót. Volt csuhévirág és 

bőrtarisznya készítés, korongozás, üveg- és kavics-

festés, papírmadár készítés, arcfestés. Zárásképpen 

jóízűen elfogyasztottuk az ebédet. Köszönet minden 

segítőnek és résztvevőnek, hogy együtt tölthettünk 

egy kellemes napot. Ahol ennyi jó szándékú em-

ber összegyűlik a gyerekek érdekében, ott csak jó 

dolgok születnek. 

 Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Családi nap Héderváron

egyaránt. Megőrizte és átadta azokat a 

hagyományokat, melyek az iskola profi l-

jához tartoznak, továbbá azokra gondosan 

felkészülve, mindig törekedett a legszínvo-

nalasabb lebonyolításra. Magabiztos, korát 

meghazudtoló, fi atalos lendülettel vezette 

az intézményt.

Mindketten hiányozni fognak az iskolá-

nak, az óvodának és a falu közösségének.

Kísérje őket további életútjukon, a 

Hédervári segítő Szűzanya! 

Seresné Domina Teréz
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ISKOLAI ÁTLAGOK

Magatartás: 4.37 

Szorgalom: 4.29 

Tanulmányi átlag: 4.34

Osztályátlagok 1-8-ig

4,7;  4,46;  4,38;  4,49;  4,52;  4,08;  3,94;  4,2

Versenyeredmények

Országos Diákolimpia – Szédelyi Martina, 

Szabó Dorina Kira

4X100 m-es váltó 10. helyezés

Öttusa csapat 16. helyezés (520 csapat közül)

Harmatcsepp Katolikus iskolák alsó tago-

zatos levelezős verseny országos döntő (200 

résztvevő) 4. helyezett:

Somogyi Lilla 4. osztályos tanuló

Katolikus Iskolák Matematika versenye or-

szágos döntő:

8. helyezett: Erdős Cecília 6. osztályos tanuló 

Teki Totó országos alsó tagozatos levelezős 

verseny arany fokozat

Nádasi András Őrs 2. osztályos

Megyei versenyek

Komplex Temészettudományi Csapatverseny 

Óvári forduló

helyezés 7. osztály – Szilágyi Viola, Böősi 

Balázs, Horváth Ádám

helyezés 6. osztály – Erdős Cecília, Nagy 

Eszter, Mihályi Hanna

Bibliaverseny

Egyéni: 1. helyezés - Horváth Ádám 7. o.

helyezés – Szilágyi Viola 

Csapatverseny:

helyezés – 4. osztály – Somogyi Lilla, Radovics 

Ákos, Vinter Szabina, Lendvai Lili

Szívből gratulálunk a versenyzőknek és a fel-

készítő tanároknak!

FONTOSABB PROGRAMOK, ESEMÉ-

NYEK VOLTAK A TANÉVBEN

Az egyházi ünnepekről méltón emlékeztünk 

meg. (Patrocinium – rendalapító ünnepe 

– 400 éves piarista rend – emlékplakett el-

helyezése az iskolában – Piarista Öregdiák 

Szövetség ajándéka, Mária ünnepek, Advent-

hajnali misék – Angyalkagyűjtő-verseny, Ka-

rácsony – pásztorjáték, Betlehemes, Nagyböjt 

– Keresztúti imádságok, szeptemberi, májusi 

Mária-áhítatok, lelkigyakorlatok)

Állami ünnepek – a községi ünnepélyen az 

iskola tanulói adtak műsort (október 23., 

március 15.)

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaff y László 

Tagiskolájának legfontosabb eredményei a 2018/19-es tanévben

Bekapcsolódtunk a piarista iskolák nagy 

családjának rendezvényeibe – Budapesten: 

Diákönkormányzatok tartományi találkozó-

ja, Szülői Szervezetek tartományi találkozója, 

Felvidéken: Határtalanul kirándulás közösen 

az óvári 7. osztályokkal

A Piaristák Ma című újság és az iskola hon-

lapja rendszeresen tudósított a hédervári 

eseményeiről.

Timaff y nap – méltó megemlékezés volt 

az iskola névadójáról – a névadó 3 lánya is 

itt volt a rendezvényen (rajzverseny, foci-

kupa, néptánc gála közös tánccal, versek, 

népdalok)

Diákönkormányzat programjai – Népmese 

napja, Zöldség- és gyümölcsbáb készítő ver-

seny, Töklámpás faragó verseny, Papírgyűjtés, 

Hárompróba, Mikulás bál, Színes nap

Szülői Munkaközösség által szervezett és tá-

mogatott programok – Egészségnap, Farsang, 

Családi nap, Pedagógusnap

Köszönjük áldozatos munkájukat a közös 

programok szervezésében és lebonyolításában. 

Oroszlánrészt vállaltak: Somogyiné Kopócs 

Szilvia és Bertalanné Virág Noémi. Sosem ma-

radnak távol, minden munkában aktívan részt 

vettek: Berecz Rita és Horváth Henriett.

A Szülői Munkaközösség ajándékai – Ko-

sárpalánk a tornaterembe, kültéri pingpong-

asztal. Örömmel vették birtokba a gyerekek.

A Hédervári Gyermekek Neveléséért Ala-

pítvány kuratóriumának jutalmazása év 

végén - Dr. Timaff y László emlékérmeket 

és okleveleket adott a végzős 8. osztály 3 

diákjainak.

A Hédervári Gyermekek Neveléséért Ala-

pítvány  kuratóriuma 2007 óta, az iskola 8. 

osztályos tanulói közül a legsikeresebbek-

nek ítéli oda a Dr. Timaff y László emlék-

érmet. A díjat azok a személyek kaphatják 

meg, akik hosszú időn keresztül sokat tet-

tek az iskoláért, hírnevének öregbítéséért. 

Az emlékérem 7 év után, most került má-

sodszor kiosztásra. 

Az osztályfőnök javaslatára ebben a tanév-

ben: Szédelyi Martina, Bugár Laura és Hor-

váth Kincső érdemelte ki a Timaff y László 

emlékérmet. Az emlékérmeket Györkös 

István, az alapítvány elnöke adta át. 

Elbúcsúztunk a Diákönkormányzat veze-

tőségének két 8. osztályos képviselőjétől a 

diáktársak nevében. (Szabó Dorina, Hor-

váth Ádám adta át az ajándékot)

Köszönet a Hédervári Gyermekek Nevelé-

séért Alapítványnak a gyerekek program-

jainak anyagi támogatásáért (erdei iskola, 

Határtalanul kirándulás, jutalomkönyvek) 

Külön köszönet a hangosító berendezésért 

és a pingpong-asztalért. Példaértékű, ahogy 

szívükön viselik a település iskolájának 

sorsát, támogatják a gyerekeket.

Köszönet a Hédervár Templomaiért Ala-

pítványnak a támogatásáért, Szabóné Né-

meth Ágnesnek a pályázatok megírásáért, 

Rostáné Jucikának, Láng Mercédesznek, 

Beke Péternek a templomi szolgálatért.

Köszönjük az Önkormányzatnak a gyere-

kek utaztatásának segítését, a kerékpártá-

rolót, az udvar rendben tartását, a végzős 

diákok megvendégelését, az asztalokat és 

padokat a tanévzáró ünnepélyre.

Eseményekben gazdag, eredményes tan-

évet zártunk.

Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, 

a diákok erőfeszítéseit és a szülők támogató 

együttműködését.

A nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánok 

mindenkinek.

Kiszelka Mariann , tagintézmény-vezető

Kiváló atlétáink

Szédelyi Martina, Szabó Dorina Kira

Brunner Dominik
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Körzeti vers- és prózamondó verseny

Hédervári sporteredményeink

A Timaff y László rajzverseny helyezettjei

Idén április 11-én, a Költészet napján, Ásványrárón rendezték meg a körzeti vers-és prózamondó versenyt. Iskolánk diákjai szép eredményekkell 

tértek haza, méltóképpen képviselték iskolánkat. A következő eredmények születtek:

1-2. osztályos kategória: Fléner Noel Milán 1. osztályos tanulónk 3. helyezés

3-4. osztályos kategória: Lukács Dárius Hannibál 3. osztályos tanulónk 3. helyezés

5-6. osztályos kategória: Erdős Cecília  6. osztályos tanulónk 3. helyezés

7-8. osztályos kategória: Szabó Dalma Boglárka 7. osztályos tanulónk 1. helyezés

   Takács Tifani  7. osztályos tanulónk 2. helyezés

   Nádasi István Kristóf 7. osztályos tanulónk 3. helyezés

Felkészítő tanáraik voltak: Bari Istvánné, Hornyákné Sulyok Anita, Seresné Domina Teréz. 

Köszönet áldozatos munkájukért és szívből gratulálunk a diákoknak a sikeres szereplésért. Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Iskolánk 3 tanulója vett részt a piarista iskola képviseletében a tavaszi városi és megyei atlétikai egyéni – és csapatversenyeken.

A VÁROSI EREDMÉNYEK:

Szabó Dorina Kira 100 m-es síkfutás 1. helyezés

7. osztályos tanuló  távolugrás 1. helyezés

   4x100 m-es váltó 1. helyezés

Szédelyi Martina  4x100 m-es váltó 1. helyezés

8. osztályos tanuló  100 m-es síkfutás 2. helyezés

    távolugrás 2. helyezés

Brunner Dominik 60 m-es síkfutás 1. helyezés

6. osztályos tanuló  távolugrás 1. helyezés

   4x100 m-es váltó 1. helyezés

Martina és Dorka 4x100 m-en, 100 m-en és távolugrásban bejutott az országos döntőbe. Felkészítő edzőjük, Szitás László kollégánk 

eredményes munkájához és diákjaink kiváló eredményeihez és erőfeszítéséhez szívből gratulálunk.

Köszönjük, hogy iskolánk hírnevét öregbítik! Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

1. OSZTÁLY

I.  Fléner Noel 1/H.

II.  Varga Zétény 1/H.

III. Trnavská Lenka 1/H.

Különdíj:  Berecz Anna 1/H.

2. OSZTÁLY

I. Orsós Fruzsina 2/H.

II.  Bóka Romina 2/H.

III. Putz Maja 2/A.

Különdíj:  Nagy Nándor 2/A.

3. OSZTÁLY

I.  Csiba Vince 3/H.

II. Kiss Levente 3/H.

III. Oláh Fruzsina 3/A.

Különdíj:  Gulyás Enikő 3/H.

 Brunner Petra 3/H.

 Duskiewicz Léna 3/A.

4. OSZTÁLY

I. Vinter Szabina 4/H.

 Lendvai Lili 4/H.

II. Bölönyi Dominik 4/H.

III.  Ksuz Kristóf 4/B.

Különdíj:  Somogyi Lilla 4/H.

 Peszleg Sára Kata 4/B.

 

5. OSZTÁLY

I. Kovács Dóra 5/B.

II. Piskorski Márk 5/B.

III.  Polgári Gabriella 5/C.

Különdíj:  Tamás Ervin 5/A.

 Hegyi Annamária 5/H.

6. OSZTÁLY

I.  Polgári Daniella 6/A.

 Goda Zétény 6/C.

II. Hateier Mátyás 6/A.

III. Lengyel Zsófi a 6/B.

Különdíj: Polgári Andrea 6/A.

 Kiss Dániel 6/B.

 Berecz Dorottya 6/H.

8. OSZTÁLY

I. Csiszár Eszter 8/B.

II.  Lengyel Anna 8/B.

III. Putz Nóra 8/A.

Különdíj: Halász Hanna 8/B.

MEGYEI EREDMÉNYEK:

Szabó Dorina Kira 100 m-es síkfutás 1. helyezés

7. osztályos tanuló  4x100 m-es váltó 2. helyezés

Szédelyi Martina   4x100 m-es váltó 2. helyezés

8. osztályos tanuló  távolugrás 2. helyezés
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Óvodai hírek

Áprilisi cikkünkben a tavaszvárást mutattuk be néhány képben. Most 

meg már itt a nyár. Több programunk volt, sokat készültünk ezekre 

az alkalmakra, és ez a készülődés, valamint az ünnepeink megélése 

melegséggel töltötte el a szívünk.

Nyílt nap keretében köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat:

A hagyományos családi napunkat reggeli tornával kezdtük, aztán volt 

egy kis játékos versengés „kicsik a nagyokkal” együtt, voltak érdekes 

sporteszközök” hivatásos és amatőr” zsonglőröknek, lehetett arcfestést 

és csillámtetkót kérni. A Hangraforgó együttes koncertje után pedig 

egészséges fi nomságokat kóstolhattunk. Ezt a jó hangulatú, vidám 

napot munkájával, felajánlásával támogatta a Könyvtár, a Hédervári 

Gyermekek Neveléséért Alapítvány, és a szülők.  A Hédervári Önkor-

mányzat sörpadokat hozott, ezáltal kényelmesen leülve étkezhettünk. 

Köszönet mindannyiuknak, a Szülők Szervezetének, és az óvoda 

dolgozóinak is ezért a szép, tartalmas délelőttért.

Bertalan Dávid óvodásunk születésnapján megajándékozta a cso-

porttársait egy kis lovas kocsikázással. Erdős Noémi pedig óvodás 

társait fagylaltozni hívta.
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Országos verseny 

eredménye Hédervárról
Iskolánk 2. alkalommal vett részt a katolikus 

iskolák alsó tagozatos tanulói számára ren-

dezett Harmatcsepp elnevezésű tanulmányi 

versenyen.  Az első fordulók után elődöntőre 

került sor, majd 200 diák mérte össze tudását 

az országos fordulóban Budapesten május 

25-én. Iskolánkat Somogyi Lilla 4.h osztályos 

tanuló képviselte, aki helyesírás- nyelvtan 

tantárgyból IV. helyezést ért el. Gratulálunk 

neki a kimagasló teljesítményért. Felkészítő 

tanárának, Tálosiné Bognár Beatrixnek is köszönjük áldozatos 

munkáját. Mindkettőjükre nagyon büszkék vagyunk.

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

A Timaff y-focikupa eredménye
A Timaffy-

nap záró ese-

ménye a foci-

kupa volt. A 

darnózseli is-

kola és az óvá-

ri és hédervári 

piarista iskolák 

diákjai mérték 

össze tudásu-

kat. A kupát az 

óvári csapat nyerte, a hédervári diákok a 2. helyezést, a darnózseliek 

a 3. helyezést érték el. Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönet a szervezésért és a lebonyolításért a 3 tanárnak: 

Tóth Tibornak, Kaposi Gábornak és Vaszlavik Istvánnak

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

 Ellátogattunk Radovics Csabáék méhészetébe, ahol bepillantást 

nyerhettünk hogyan készül a méz, fi nom, különleges mézeket kóstol-

hattunk. Köszönjük a kedves fogadtatást, és a bemutatót!    

            

Szokásos módon háziállat nézőben is voltunk, Erzsi néni nagy sze-

retettel mutatta meg nekünk állatait, a legnagyobb élmény volt, hogy 

kiskecskét és kisnyuszikat simogathattunk. Köszönjük Erzsi néni!

Az Önkormányzat épületének energetikai felújítása utáni átadó 

ünnepségen is nagy sikerrel szerepeltek táncosaink.

 Végül június hetedikén az évzárón, a vásári forgatag után búcsúztat-

tunk 11 leendő első osztályos gyermeket. Őket most már elengedjük, 

a tanító néni kezeire bízzuk.

 „Tartottalak, aztán titokban – mint ki fi óka-madarat röptet – zárt 

markom szétnyitottam, mondtam: Szállj! Próbáld! Erős vagy már...” 

(Jobbágy Károly)

A májusi beíratáskor 

17 kisgyermek iratkozott 

be az óvodába, várjuk 

őket nagy szeretettel!

Nyáron a legtöbb időt 

a szabadban töltjük, az 

Önkormányzattól ka-

pott háromszemélyes 

„taxi” is hozzájárul a 

kellemes időtöltéshez!

 Minden kedves olva-

sónak jó pihenést, feltöl-

tődést kívánok!

Tóthné 

Göndöcs Annamária 

tagóvoda vezető                      
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Falunap 2019

Majális 2019 Hédervár madártávlatból



112019. nyár Hédervári Hírforrás

A Hédervári Asszonykórus tevékenysége (2019. első félév)

 Az idei évben a Hédervári Asszonykórus 

15 éves lett. Igaz, a kórustagok kicsit koro-

sabbak ennél, de változatlan lelkesedéssel 

vesznek részt a próbákon és a különböző 

fellépéseken. Az éneklés szeretete mellett 

az egymás iránti odafi gyelés és jó közösségi 

szellem is jellemző ránk.

Szívesen vagyunk együtt! Az új kórusta-

gok is hamar beilleszkedtek a „csapatba". 

Itt említeném meg, hogy a Hédervári Asz-

szonykórus nem egy zárt közösség, nem 

egy „zártkörű klub"! Szívesen várjuk to-

vábbra is az énekelni vágyó falubelieket, 

vagy környékbelieket. Ezt főleg az újonnan 

„betelepült" héderváriaknak írom, hisz a 

régi lakosokat már nem egyszer hívtam 

(akár személyesen is) a Hédervári Asszony-

kórusba. A heti egy próba és az alkalman-

kénti szereplések nem okozhatnak gondot 

annak, aki valóban szívesen énekelne egy 

közösségben. Repertoárunkban népdalok, 

világi- és egyházi énekek, több szólamú kó-

rusművek is szerepelnek. A magyar nyelv 

mellett német és latin nyelven is énekel-

tünk már! Ez utóbbi azonban ne riasszon 

el senkit, elsősorban az anyanyelvünkön 

énekelünk. 

Azt valljuk, amit egy nagy zeneszerző 

megfogalmazott: "Énekelj, mert az ének 

szép dolog! Énekelj, mert az ének jó do-

log! Énekelj, mert a dalban szív dobog! " S 

íme programjaink az idei év első félévében; 

A " téli szünet " után néhányan a Pannon 

Nyugdíjas Egyesület farsangi bálján vet-

tünk részt Győrben, a Kristály étteremben. 

A kitűnő vacsora után a kellemes zene 

mellett lehetőség nyílt közös éneklésre is a 

jelenlévő megyebeli kórusokkal. Március 

végén Pannonhalmára utaztunk, hogy részt 

vegyünk Pannon Nyugdíjas Egyesület által 

szervezett Megyei Ki mit tud?- on, ahon-

nan a dunántúli középdöntőbe jutottunk, 

Székesfehérvárra. Az indoklásban a magas 

színvonalú előadásunkat és az igényes meg-

jelenést, a szép fellépőruhánkat említették 

meg. Az április is tartogatott számunkra 

programot, hisz Antóni Istvánné önkor-

mányzati képviselő asszony szervezésében 

és az önkormányzat pénzbeli támogatásával 

budapesti színházlátogatásra utaztunk. A 

Madách Színház művészei által bemuta-

tott vígjáték igazi, élvezetes szórakozás volt 

mindannyiunknak. Ezúton is ismételten 

megköszönjük Antóniné Gizikének azt az 

éveken át tartó támogatást, amit kórusunk-

nak nyújtott, immár negyedszer szervezett 

és fi nanszírozott számunkra budapesti szín-

házlátogatást. Nagyon köszönjük Gizike! 

Májusban sűrűsödtek a fellépéseink. 

Először Hegyeshalomba utaztunk a helyi 

Német Nemzetiségi Kórus meghívására. 

a templomban rendezett ünnepségen az 

Adlovits Erzsébet által vezetett 4 énekkar 

főleg német nyelvű kórusműveket énekelt, 

köztük mi is. Héderváron, a Hősök napján, 

az Egyházközség által szervezett ünnep-

ségen szerepelt kórusunk. Június elején 

került átadásra a megújult Községháza, 

ezen ünnepélyes alkalomból rendezett mű-

sor egyik szereplője szintén a Hédervári 

Asszonykórus volt. A 30. hédervári falu-

napon különösen szívesen tettünk eleget 

a szervezők felkérésének, hisz 15 éve az 

akkori falunapon lépett először kórusunk 

a nagyközönség elé. Az idei év első félévét 

egy zenés rendezvénnyel zárjuk. Vendégül 

láttuk 3 testvérkórust; a kimlei, a darnózseli 

és a hegyeshalmi énekkart. Ügyes asszo-

nyaink előkészítő munkája után Nagyi 

(Nagy Péter) kiváló pörköltet készített, 

köszönjük Péter! Ugyancsak köszönjük a 

fi nom kenyeret Tóth Péternek a helyszínt 

Danyi Péternek, Hoóz Endrének és nejé-

nek az egyéb segítséget Csáky Károlynak 

és Ábrahám Gábornak!  Külön köszönjük 

Gondárné Behon Ágnesnek, hogy zenész 

vendégünket térítés nélkül elszállásolta. Jó 

hangulatban zártuk tehát ezt a félévet és 

augusztusban folytatjuk a közös munkát. 

Több programunk is van, immár többed-

szer részt veszünk a Vas Lajos Népzenei 

Szövetség országos minősítő versenyén. 

Néhány évvel ezelőtt ugyanezen a meg-

mérettetésen már nyertünk nívódíjat is a 

kárpát-medencei döntőben, de most ismét 

versenybe szállunk. Továbbra is számítunk 

az Önök fi gyelmére és az Önkormányzat 

segítségére. Az eddigi támogatást is nagyon 

köszönjük a képviselőtestületnek, polgár-

mester úrnak és Rigó Ferencnek a kisbu-

szos szállítást és ugyan csak Gondárné 

Behon Áginak, hogy zenész vendégünket 

téritésmentesen elszállásolta, ezzel támo-

gatva kórusunkat!

 Pintér Ildikó alapító kórustag 

2019. májusában megrendezésre 

került Juhászné Tolnai Klára védőnő 

szervezésében, egy elsősegély képzés, 

melynek témája a csecsemők újraélesz-

tése és az idegen test eltávolítása volt a 

légútból. A képzést Dr. Pap Krisztina 

és Dr. Szabó Viktória tartotta. Nagy 

létszámú érdeklődés volt felé az anyu-

kák, szülők részéről, hiszen nem csak 

hédervár lakosságát vonzotta ide, a 

felújított önkormányzati nagyterem 

első rendezvényére, hanem a környező 

településekről is sok-sok érdeklődőt 

fogadhattunk, ami nagy örömmel töl-

tött el minket.  Bekő Liliána

Baba elsősegély – Héderváron
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A 19-20. század fordulóján a Szigetköz-

ben felmerült a vasúti pálya építésének a 

terve, amely a két akkori megyeszékhelyet, 

Mosonmagyaróvárt és Győrt kötötte volna 

össze. Azonban az első világháború, majd 

az azt követő gazdasági hanyatlás ezt a vas-

útvonal-tervet meghiúsította, amely végül 

is egy rövidebb szakaszon, Mosonmagya-

róvártól Dunaszegig húzódott volna.

Végül a Khuen-Héderváry család a 

majorok és a puszták között a kisvasúti 

pályát megépítette. Kezdetben ló, majd 

később gőzmozdonyos vontatású vaspályát 

építettek, amelyet „lórénak” neveztek el 

a héderváriak. A hajdani pálya, a Moso-

ni-Dunán ma is meglévő, acélszerkezetű 

hídon keresztül csatlakozott a lébényi ál-

lomáshoz. Vasúttörténeti adatok szerint, 

a Khuen-Héderváry család 1907-ben 760 

mm-es nyomtávolságú kisvasutat épített 

a Lébény-Mosonszentmiklós nagyvasúti 

állomástól Hédervárig. A szóban forgó 

hídszerkezet betonból készült hídfőkre, 

illetve pillérekre támaszkodó 3 x 20,864 

méter támaszközű gerinclemezes, felsőpá-

lyás vasszerkezetű hídelemekből állt. 

A híd statikai számítása az 1907. évi 

30.666 számú Kereskedelemügyi Miniszteri 

rendelettel jóváhagyott „Vasúti Hídszabály 

Rendelet" alapján készült (2 db 5,3 tonnás 

mozdonyból és hozzákapcsolt 4 db 3,66 

tonnás rakott lóréból álló vonatterhelés 

fi gyelembevételével). 

A Lickópusztai híd, amelyen tehát a 

Hédervárt Lébénnyel összekötő kisvasút 

A legendás lóré Lickópusztán

haladt, üzemelt még Máriamajor, Ottimajor 

és Novákpuszta, valamint Patkányos, Gyű-

rűs- és Tölöspuszta között is. 

Egy korabeli térképrészleten a Szigetköz-

ben működő egykori keskeny nyomközű, 

csak áruszállításra használt vasútvonal 

nyomvonala látható. 

Hédervári visszaemlékezők szerint, 

sajnos a második világháború után visz-

szavonuló németek a hidat felrobbantot-

ták, melynek következtében mindhárom 

hídszerkezet lezuhant, a falazatok kisebb 

mértékű sérüléseket szenvedtek. 

A háborút követően a 450/1949 számú 

kormányrendelet alapján a vasút és annak 

tartozékai az államkincstár, a Győri GVNV 

(Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalat) keze-

lésébe kerültek. Ekkor a vasút már üzemen 

kívül állt, mozdonnyal nem rendelkezett, 

az átvétel során a járműállomány 42 db 

vasvázas lóréból, 26 db favázas lóréból és 

28 db billenő szekrényes lóréból állt.

A vasút 1949-es átvételi iratanyagban 

megemlítik, hogy „a Szigetközi terület-

nek vasúthálózata egyáltalán nincs, ezál-

tal a termények szállítása nehézségekbe 

ütközik", és ebből feltételezhetjük, hogy a 

korábban a Szigetközbe vezető kisvasutak 

(illetve ezek dunaági hídjai) jelentős káro-

kat szenvedtek a háború folyamán (egyik 

a Dunaszeg melletti Bolgányi híd, a másik 

a Lickópusztai híd, amelyen a Hédervárt 

Lébénnyel összekötő kisvasút haladt.)

Az 1954-es árvíz sújtotta falvaknak szintén 

nagy nagy segítségére volt a még működő 

kisvasút. 1962. január 1-től a Hédervár–

Lébény közti MÁV Gazdasági Vasútvonalat, 

a keskenynyomközű vasútvonalon a korlá-

tolt közforgalmat, valamint az üzemeltetést 

megszüntette, illetve a vonal felbontására 

adott utasítást. A magánterületeken átvezető 

síneket és talpfákat a földtulajdonosok saját 

felhasználásra megkapták

A sínektől megfosztott vasúti hídra a 

mecséri Dózsa MGTSZ jelentett be igényt, 

kérvényezve a híd könyvjóváírással történő 

átadását, egyben kijelenti, hogy a híd fenn-

tartásáról a továbbiakban saját kezelésben 

fog gondoskodni. 

Végül 1964 márciusában a hidat – mely-

nek értéke ekkor 529.300 Ft volt – a Mecséri 

Községi Tanács kapta meg.

A kisvasút egy részének pályázati pénz-

ből való visszaépítése talán még megvaló-

sulhat egyszer, bízzunk benne!

Legközelebb Dunaszegen látható (az út 

mellett) egy C50-es mozdony és egy csille, 

a régi időkből, illetve egy információs tábla 

mutatja be az érdeklődőknek az egykori 

szigetközi kisvasút nyomvonalait. 

Kiválók a kiválóknak
Május 29-én a győri Richter János Hangversenyteremben került 

sor a Győri Tankerületi Központ által szervezett „Kiválók a Kivá-

lóknak” elnevezésű hangversenyre. A kiemelkedő eredményt elért 

tehetségek tiszteletére rendezett előadáson a legkiválóbb diákok 

együtt léphettek színpadra a Győri Filharmonikus Zenekarral.

Településünk kis büszkesége, Bertalan Tamara is lehetőséget ka-

pott, hogy szólistaként játszhasson az elismert zenészekkel. Vivaldi 

G-dúr hegedűversenyének I. tételét játszotta, Szabó Ferenc vezény-

letével. Tamara négy éve kezdte zenei tanulmányait a darnózseli 

Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

hegedűtanszakos növendékeként. Tanára, Ruiszné Varga Enikő 

felkészítésével számos versenyen eredményesen szerepeltek.

Gratulálunk az eddig elért eredményekhez és további sikereket 

kívánunk!
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Május 12-én, húsvét 4. vasárnapján szép ünnepe volt a Timaff y 

László Tagiskolának és a Hédervári Római Katolikus Plébánia 

hívő közösségének. 

A délelőtt fél 10-kor kezdődő szentmise keretében 14 piarista 

kisdiák, köztük 9 fi ú és 5 lány járulhatott első szentáldozáshoz a 

Szent Mihály Plébániatemplomban. 

A nagy eseményt távolabbi és közelebbi, szellemi és lelki készület 

előzte meg. Első osztály óta ismerkedtünk Jézussal és tanításával. 

Megtapasztalhattuk önfeláldozó szeretetét, mely a húsvéti áldo-

zatban csúcsosodott ki. Testét és Vérét adta értünk, s feltámadása 

majd mennybemenetele után is velünk maradt a kenyér és bor 

színében. Mivel ekkora Vendéget csak tiszta szívbe fogadha-

tunk, megismerkedtünk a bűnbocsánat szentségével. Szépen 

megtanulták annak módját, és nagy élmény volt a gyerekeknek 

az első szentgyónás. Mikor Zsolt atya vagy Ferenc atya szájából 

elhangzott a mondat: „Én pedig feloldozlak téged bűneidből az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” – nagy megkönnyebbülést 

éreztek. Bízom benne, hogy ennek a megkönnyebbülésnek öröme 

és igénye végigkíséri egész életüket. 

Nem kis izgalmat jelentett az sem, hogy a plébániatemplomban 

az ünnepet megelőző héten még ablakcsere folyt. A mesterek igye-

keztek, a szülők pedig sekrestyésünk, Jucika irányításával egy nap 

alatt széppé, tisztává varázsolták a templomot. Köszönet érte!

A templom is, a gyermekszívek is ragyogó tisztán várták a nagy 

napot. Könnyes szülői, nagyszülői, sőt dédszülői szemek mellett 

osztályfőnökük, Anita néni és jómagam kísértük az Oltárhoz a 

kicsinyeket. Az elhangzott versek, dalok mind-mind az Eukarisz-

Győr-Lipót futás Gólya

A 10. Győr-Lipót futás alkalmából a legszuperebb frissítőállomáson fogadtuk 

Héderváron a több mint 300 futót.

Gólyapárunk 2 kis fi ókát nevelget!

Elsőáldozás Héderváron

tia dicséretét, és a gyerekek nagy örömét zengték. A keresztségi 

fogadalom megújítása és az elsőáldozási ígéret után meghatottan 

vehették Vereb Zsolt atya kezéből Krisztus testét. 

Én azt kívánom, hogy e két szentség vételére szépen felkészült ta-

nítványaim sohase feledjék el, hogy mit ígértek azon a vasárnapon. 

„Mindig jó leszek. Vasárnap misére járok, és gyakran áldozom.” 

Ha a család, a templom és az iskola összefog, s a lelkipásztorok, a 

szülők és nevelők segítik őket, akkor teljesíteni tudják ígéretüket. 

Akkor nemcsak elkezdték, hanem szépen haladnak majd Jézus 

útján. Úgy legyen!  Bán Elvira hitoktató 
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A szezont ,csapatunk az Orchidea megyei2 osztályban játszotta. 

A legfontosabb cél,a fi atalok még nagyobb számú aktiválása, össze-

tartása mellett a első csapatunk dobogós szereplése volt!  Az első 

csapat, a dobogó második fokán végzett,de kicsit több szerencsével 

akár az első hely is könnyen meg lehetett volna!

A hédervári sportkör, a Szigetköz egyik legnagyobb lét-

számú klubjával büszkélkedhet. A kicsiktől a nagyokig 

mind-mind elhivatottan, nagy örömmel játszottak Hédervár 

színeiben, mindent megtéve a sikerért!  A nagy számú edzés-

látogatottságuk is jól mutatta, hogy megbecsülik a bizalmat!

Értékelő az U7-U9-es korosztályról Kaposi Gábortól:

Immár a 19. évadot fejeztük be a lurkókkal, ebben a szezonban az 

U7 és U9 korosztályokkal. Az ovisok edzéseit 8 kisgyerek látogatta, 

a tornákon változó volt a részvétel, a teljes létszámtól a minimumig, 

de minden kötelező programon részt vettünk.Jó volt látni a szülők 

arcát- akik mindig elhozták és kísérték gyermeküket-, hogy az őszi 

kétkedés(vajon itt a helye az én fi amnak) után örömmel látták a 

változást a kis focista játékában. Ennek köszönhetően nem csak 

a fejlődésnek, hanem az elért eredményeknek is örülhettek, bár 

ezeknél a korosztályoknál nem ez az elsődleges, hanem az említett 

fejlődés a gyerekek mozgásában, labdaügyességében.

Az U9-es (1-2.o.) korosztályban 6 fő látogatta az edzéseket, a 

tornákon, ahol legalább 5 játékos részvétele volt szükséges, nem 

mindig tudtunk megfelelő létszámmal(betegségek, családi progra-

mok) megjelenni, amikor viszont igen, mindig jó teljesítménnyel 

hívták fel magukra a fi gyelmet.

Reméljük, a következő szezonban is szívesen és lelkesen jönnek 

a srácok mind az edzésekre, mind a tornákra.

 

Értékelő az U11-13-as csapat edzőjétől, Sallai  Bencétől:

2018 nyarán kezdődött el a munka köztem és az U11-U13-as 

korosztály között. Kezdetben mindenképpen a toborzás volt a fel-

adat, melyben Danyi Péter és Zsebedics Bence voltak segítségemre. 

A toborzás sikerességét mutatja, hogy az érdemi munka megkez-

désére 22 igazolt kis focista tartozott a Hédervár KSE kötelékébe. 

Az U11-U13-as korosztályba a 2009-2006-os születésű gyerekek 

tartoztak bele, nekik az őszi és tavaszi szezonokban 5-5 Bozsik-

tornát szerveztek. Ezen kívül télen 4 futsal tornán vettek részt. A 

tornák célja elsősorban a versenyszellem élesítése, a tömegesítés, 

a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése volt. Mind az őszi, 

mind a tavaszi szezonról elmondhatjuk, hogy a célokat mara-

déktalanul teljesíteni tudtuk és nem utolsó sorban a gyerekek 

nagy élvezettel és odaadással szerepeltek minden számukra kiírt 

versenyen. A tornán a mosonmagyaróvári MITE csapata meg-

mutatta, hogy heti 4-5 edzéssel hova lehet eljutni, de sokszor 

velük is sikerrel vettük fel a harcot. Ezen kívül a Hegyeshalom, 

Máriakálnok, Lipót, Kimle és a Püski csapataival mérkőztünk meg. 

állíthatom, hogy a csapat sokszor az én elvárásaimat is túlszárnyalva 

teljesített, rengeteget fejlődtek a mögöttünk hagyott szezonban. 

Biztosan lehet építeni rájuk a közeljövőben az ifj úsági csapatban, 

majd a későbbiekben a felnőtt csapatban is. Addig pedig kitartással 

és fegyelmezettséggel – amivel eddig sem volt semmi probléma – 

végigjárom velük a létrát fokról-fokra.

Beszámoló a hédervári sport 2018/2019-es szezonjáról
Értékelő az U19-es csapat edzőjétől Zsebedics Bencétől:

A szezon elején rengeteg változás történt U19-es csapatunknál. 

Nagyon sok játékos távozott, és nagyon sok játékos érkezett. Bár 

a csapat ,, gerince" megmaradt, ettől függetlenül az osztály egyik 

legfi atalabb csapataként vágtunk neki a bajnokságnak. Ősszel, 

főleg a bajnokság elején meglehetősen jól szerepeltünk, majd a téli 

szezon végére kisebb hullámvölgybe kerülve, így is előkelő helyen 

várhattuk a tavaszi nyitányt. Sajnos télen szintén rengeteg játékos 

távozott, érkezett, így újból egymásra kellett találnia a csapatnak. 

Tavaszi szezonban, sajnos a kelleténél több mérkőzésen maradtunk 

alul, néha elég fáradtnak tűnt a játékunk. Ami számomra nagy 

pozitívum volt, hogy a bajnokság összes mérkőzésén sikerült az 

ellenfelünk kapujába találni. Kiemelni senkit nem szeretnék viszont 

az elsődleges célunkat elértük, 5 ifi sta korú játékos is bemutatkoz-

hatott a felnőtt csapatnál bajnoki mérkőzésen. Hullámzó idényünk 

ellenére összességében reálisnak tartom a 6.helyünket, bár némi 

csalódottság maradt bennem. Köszönöm mindenkinek aki se-

gítette munkámat! Jövőre remélhetőleg eredményesebb szezont 

fogunk zárni, és reményeim szerint még több fi atal játékos -még 

több lehetőséget kapva fog majd bizonyítani a felnőtt csapatnál. 

Értékelő a Felnőtt csapatunk edzőjétől, Szakáll Bálinttól:

A szezonkezdettel vissza tértem ismételten edzőnek Hédervárra! 

Több játékos is vissza jött velem a csapathoz, ami plusz örömöt 

okozott. Sajnos nehezen állt össze a csapat, pár mérkőzésnek el 

kellett telni mire összeszoktak! Aztán a téli sikeres felkészülés 

után, már egy jól összeszokott baráti csapatot láthattunk, akik 

mindent megtettek egymásért a pályán és pályán kívül is! A 

szezon végi pár mérkőzésen még a bajnoki címre is esélyesek 

voltunk! Ezzel a friss összeállítású csapattal, az ezüstérem gyö-

nyörűen csillog! A mindenkinek kijáró elismerés mellett, külön 

dicséret illeti újonnan debütáló csapatkapitányunkat, és házi 

gólkirályunkat Jász Dominikot, akit a csapat közössége a szezon 

legjobbjának választott! Nagy öröm volt, hogy az ifi  csapatunkból 

is öten bemutatkozhattak a felnőtt csapatban is, keményen helyt 

álltak, megbirkóztak a feladattal! Szeretném megköszönni még 

Zsebedics Bence és Endrődi Barna éves munkáját, akik rengeteget 

hozzá tettek a sikerünkhöz! Mindenkinek jó pihenést erre a pár 

hétre és már indul is a felkészülés a következő szezonra! Szurko-

lóinknak köszönöm a biztatást, akik hétről hétre plusz erőt adtak  

mérkőzéseinken!

A következő szezont  Hédervár ismét a megyei2-ben kezdi, 

és újonnan indul majd az U16-os csapatunk is!! A még több 

fi atal aktiválása és a szurkolói szám növelése mellet, mindegyik 

csapatunknál a dobogós hely megszerzése a cél!  A sportolás 

egészséges, csapathoz és közösséghez tartozni pedig nagyon 



152019. nyár Hédervári Hírforrás

Tűzoltóhírek
A Tűzoltó Egyesület az év első felében is 

aktívan tevékenykedett. A riasztások száma 

idáig  elérte a tavalyi esztendőben szükséges 

vonulások számát,ezek között volt több hely-

színbiztosítás baleseti helyszíneken,avartűz 

és bejelzett tűzjelző okozta „vakriasztás” 

is.Szakmai munkánk nem merült ki e  

tevékenységekben,hisz az idei év szélsőséges 

időjárási körülményei miatt, kiemelt fi gyel-

met kellett fordítanunk árvízi védekezéshez 

szükséges eszközeink megfelelő állapotának 

biztosítására,készenlétben tartására.

Pénzügyi téren örömteli hírekről szá-

molhatunk be, mindhárom beadott pá-

lyázatunk sikeres volt,a NEA pályázatán 

200 000 Ft-ot nyertünk melyet a tűzoltó-

tábor megrendezésére fordíthatunk,a Szi-

getköz Mentőcsoport pályázatán 368 712 

Ft értékben motorfűrészt,nagy fényerejű 

keresőlámpát,és védőfelszereléseket ítéltek 

meg egyesületünk részére,az OKF pályá-

zatán pedig 1 265 032 Ft támogatáshoz 

jut szervezetünk,melynek jelentős részét a  

szertárunk felújítására fogjuk fordítani.

Versenyeinken idén is nagy sikerrel 

szerepeltünk, tűzoltóversenyekről szá-

mos oklevéllel,kupával tértünk haza,de 

gyerekcsapatunk a megyei elsősegély-

nyújtó verseny döntőjében is a dobogóra 

állhatott,gyönyörű teljesítménnyel debütáló 

csapatként! Szertárunk felújítása is tovább 

folytatódott a belső munkákkal,e feladattal 

szeretnénk a tűzoltótáborra elkészülni,hogy  

a gyerekeket egy megszépült környezet 

várja!A tábor július 29-31. között kerül 

megrendezésre,a jelentkezések száma min-

den eddigi évet felülmúlt! A tábor részlete-

iről az érdeklődők az egyesület közösségi 

oldalán olvashatnak.

A 130.-as évfordulós ünnepség szerve-

zése is zajlik,ez szeptember 21.-én kerül 

megrendezésre.

Nagy vágyunk továbbra is egy kor-

szerű versenymotor,melyhez eddigi 

támogatóink mellett további szponzo-

rokat keresünk,de bízunk benne,hogy 

eddigi tevékenységünk jó alapot 

szolgáltat arra,hogy mindazon helyi 

vállalkozások,melyeknek lehetőségük 

van rá,az utánpótlás lelkesedésének fenn-

tartása érdekében,(hisz ha a fi atalok elkö-

telezettsége korszerű technikával párosul 

az még jobb eredményekhez vezet)anyagi 

hozzájárulásukkal segítik e nagy álom 

megvalósulását!

Mindenkinek köszönjük bármilyen for-

mában nyújtott eddigi támogatását!

Rendezvényeinkre, ünnepeinkre sok sze-

retettel várjuk községünk lakosságát!

Ábrahám Szilvia

jó érzés, ezért kérjük a szülőket is, hogy biztassák gyerme-

keiket a hédervári sportkör Kék-fehér klubjához tartozni!!

  Az egyesületet az utóbb időben kiegészítette a nemrég megszer-

zett 12 millió Ft-os kisbusz, napelem rendszerrel felszerelt öltöző, 

külön álló új büfé épülete, illetve a teljesen felújított villanyhálózat 

a Kossuth utca felőli fejlesztése. Továbbá a sportkör tervei között 

szerepel még egy új edzőpálya kialakítása is, más további tervei 

mellett. Hajrá Hédervár!

A Sportkör nevében az összeállítást készítette: Nérai László

Bölönyi Bence Hédervár 

fi atalja, jelenleg a Mosonma-

gyaróvári Credobus  futball 

clubnál játszik, a most lezá-

rult szezonban az U19-es 

csapattal bajnoki aranyérmes 

lett gratulálunk neki.
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Hédervári intézmények
HÉDERVÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesteri Hivatal
postacím:  9178 Hédervár, Fő u. 42.
telefon: 06 96/571-040
mobil: 06 20/497-1450
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
  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
Csordás Zoltán, 06 30/331-7215
ügyfélfogadás: péntek 08.00-10.00 óráig
Családsegítő Szolgálat
Görbe Andrea 06 20/351-5368
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 
9178 Hédervár, Fő út 26.
Tel.: 96/814-651, E-mail: gyogyszertar@hedervar.hu
Nyitva:  Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óráig
 Kedd: 8.00-16.30 óráig, Péntek: 8.00-15.30 óráig

EGÉSZSÉGHÁZ – Fő utca 32.

HÁZIORVOS:  Dr. Zsilavi Fábián 
Rendelkezésre állás naponta 16 óráig,16 órától (pénteken 13 órától)  
Központi orvosi ügyelet.
Címe: 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4.
Tel.: 06-96/217-712. A központi ügyelet hétvégéken és 
ünnepnapokon folyamatos. Telefonszámom: 06-20/808-58-01
Rendelési idő: 

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT, NYÁRI RENDELÉSI IDEJE:
2019. június 24 – július 26-ig 
Hétfő: 9.00-11.00 óráig Kedd:13.00-15.00 óráig 
Szerda:9.00-11.00 óráig  Csütörtök: 10.30-11.30 óráig
Péntek: 9.00-11.00 óráig 
A receptírás változatlan 8.00 és 9.00 óra között! 
Kedden 12.00-13.00 óra között! 

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
 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  

Hétfő: 
8-9 óráig receptnyomtatás, 
Kislabor (Vércukor, vizelet) , 
Sollux
9-12-ig Orvosi rendelés 
Kedd:
12-13-ig  receptnyomtatás, 
13-15.45-ig Orvosi rendelés
Szerda
8-9-ig: Receptnyomtatás, 
Vércukor vizsgálatok, Sollux
9-12-ig Orvosi rendelés

Csütörtök 
8-9-ig receptnyomtatás
9-10:30-ig Csecsemő és 
kisgyermek tanácsadás
10:30-12-ig Sürgős eseteknek 
orvosi rendelés
Péntek
8-9- ig receptnyomtatás, 
Kislabor vizsgálatok, 
Sollux
9-12-ig Orvosi rendelés


