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Ősz
Még zöldek a fák és a patakok, még nyári suhogással ringatja
magát az erdő, ha megzendül a szél, de az éjszakák elnémultak
és egymásra rakják a titokban lehullt sárga leveleket.
Virág is nyílik még az utak mentén a régi kőkeresztek tövében
és gerle is búg, ha hajnalban szépen felsüt a nap, de az eke már
temeti a nyarat, a napraforgó a földet nézi és őszi pókhálót
lenget a szél a kukorica susogó levelén. Dúsak és teltek még
a tőkék a nevető domboldalakon, szüretre kongnak mámort
érlelő vidám hordók, de az estékben már az őszi kopár pír, s a
vén diófák árnyéka magasabb, mint amilyen messze ér.
És hogy süt a nap! Hogy porzanak a nyárból élő vásáros
országutak; hogy csillog a tavak vize, ringatva a holdat és
minden csillagokat, de a tejút selyme kifehéredett már, az
éjszakák hűvösek és a virradat hideg harmatot csókol a néma
mezőkre.
Nevetnek még a kertek is. A fákon hetyke cinkék csevegnek
valamit az almáknak és szilváknak, de eljön az est és a sötétségben egyszerre titokzatos néma lesz a világ, csak a bagoly
imbolyog a csend hátán és csak a méhek zúgnak a kasban, hol
a nyár édességét és virágok illatát őrzi az aranyló méz.
A nádasok felett seregélyek sudaraznak, mert telelopták
magukat szőlővel, a levegőben csókák rikkantanak, mert
csupa élet az egész világ, a nyárfásokban lustán henyél a nyúl,
mintha róka nem is lenne a világon, de ha az alkony végigszáll
a tájon a nádkunyhók tűnődve nézik a sötét vizet, és a késői
gyerekek úgy dübörögnek át a hidakon, mintha lágy göröngyök
hullanának a nyár koporsójára.
És milyen nevetők a fehér faluk, ha a déli harangszó megáldja
a Kenyeret, milyen bátran nyílik a kapu, hogyan csattanik - de
aztán elmúlik a nap, szürke fáradtsággal rogy le az alkony, és ha
ellobbannak a vidám ablakszemek, egyszerre sóhajtani kezd a
gond, sírni kezd valami régi sírás, fájni valami régi bánat.
A tűnődő est néma borulásában megsimogatja a falut s
az álmokat, az erdőket és mezőket, az élőket s a temetőket a
virágoskalapú, melegkezű, bús magyar ősz.
Fekete István: Öreg naptár
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Szemtől – szembe – Cikluszáró 2017-19
Beszélgetés Juhász József polgármester úrral
– Köszöntöm polgármester urat, kérem
mondja el milyen érzésekkel kezdte újra
a munkát 2017-ben?
– Nagy örömmel láttam munkához,
azonnal felvéve a kellő fordulatot, együtt
dolgozva a képviselő testülettel.
Egy falu renoméját, hírnevét elég gyorsan le lehet rombolni, és nagyon fáradtságos munkával lehet újra építeni. 2,5 év
alatt 4 jegyző és több munkatárs hagyta
itt a hivatalt. Az utódom - elődöm olyan
testülettel dolgozhatott , akikkel alkothatott volna maradandót, de nem sikerült
az összhangot megtalálni, és ez nem e
képviselőkön múlt. A lemondás komoly
tanulág neki és a falunak is.
A választópolgárok bizalmából lettem
újra polgármester, a testület egy tagjaként, a közös munkába vetett hittel . A
nyugodt működéshez szükséges kellő
tapasztalattal, hozzállással az elmúlt
két évben egymás tudását, munkáját
becsülve tudtunk eredményt elérni a
képviselőkkel.
– Mennyire sikerült a terveiket a két év
során megvalósítani?
– 2 év alatt csodát tenni nem lehet,
az alkotó légkört megteremteni viszont
igen.
A közös eredményeket külön felsoroltuk itt az újságban nagyon röviden.
A testülettel jó ötleteket fogalmaztunk
meg, és a falu számára hasznos pályázatokat írtunk. Az egyik legfontosabb
pályázatunk a bölcsődei, melyet kétszer
adtunk be. Az első alkalommal a születési szám miatt nem feletünk meg a
kritériumoknak. Másodszorra sikerült
megragadni azt a lehetőséget, ahol 100
százalékos a finansazírozás. Fontos, hogy
minél nagyobb tamogatású pályázatokat nyerjunk meg, illetve rugalmasan
alkalmazkodjunk a kormányzat által
támasztott feltételkhez.
Fontos mindenkinek tudnia, hogy
a pályzati programoknál a térségben
megállapodás van arra, melyik önkor-

mányzat mit kérhet. Mi kértünk és kaptunk támogatást az orvosi rendelő belső
felújítására. A támogatásból kazán csere
történik, megújulnak a vizesblokkok,
kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott
wc, illetve fogorvosi röntgen szoba. Újak
lesznek a beltéri ajtók és a linóleumos
burkolat helyett járólap kerül lerakásra. Az orvosi váró és a védőnői rész új
bútorokkal gazdagodik. A munkálatok
már folynak.
A bölcsődére beadott pályázatunk
pozitív elbírálása megtörtént. A tervek
készen vannak, és a Piarista vezetőkkel is
egyeztettünk. A munkálatok még ebben
az évben megkezdődnek.
Az útfelújításra beadott pályázatunk,
melynek legnagyobb szegmense a Vásártér utca, most van elbírálás alatt.
A nyertes termelői piac pályázatunkat
szeretnénk minél hamarabb megvalósítani.

Minden civil szervezetre figyeltünk,
és a kért támogatást mindegyiknek meg
is adtuk! Az elmúlt két évben minden
erőmmel azon voltam, hogy a közösséget
szolgáljam. A magánéletemet mindig úgy
szerveztem, hogy települést érintő programokon maradéktalanul jelen legyek.
– Hogyan tovább?
– Rengeteg tervünk és ötletünk van,
egy összetartó testülettel szép eredményeket tudunk elérni. Ami fontos, hogy
pozitívan fordoljunk egymás felé.
– Mi alapján döntsenek a választópolgárok?
– Ésszel és szivvel! Bízunk a választópolgárok bölcsességében. Ismerik a
polgármester jelölteket, a képviselőjelöltek többségét. Alkalmas vezetőt és olyan
képviselőket válasszanak, akik tudással,
kapcsolatokkal, tapasztalattal rendelkeznek és hatékonyan tudnak együtt
dolgozni. mert ez a falu érdeke!

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész
közérdekû információk
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Közös eredményeink
A Képviselőtestülettel együtt dolgozva a következő sikereket
tudjuk felmutatni a polgármesteri időszakom alatt.
LEGJELENTŐSEBBEK 2014-ig:
Boldogasszony Kápolna belső felújítása volt a legelső. Térségi
szennyvíztelep átalakítása – miniszteri jelenlétben. Árpád,
Ady Endre utak aszfaltozása, további utcák felújítása. Árpád
fa megmentésének irányítása országos összefogással.
Iskola és óvoda felújítása, napelemes, napkollektoros rendszer kiépítése, az osztálytermekben digitális táblák könnyítik
az oktatást, új számítógép park a virtuális világ megismerésére,
az udvaron műfüves pálya segíti a testmozgást.
Szerveztük és a szponzorálással megalapoztuk az István a
király rockopera kastélyparki műsorát.
Játszóteret építettünk a Parázsszög téren. 2013 - ban hatalmas
összefogással megmentettük Hédervárt az árvíztől!
Adósságmentes településként gazdálkodtunk, így két részletben kormányzati támogatást kaptunk. Az első részletből
utakat aszfaltoztunk, (Szőllögyöp utca és a temető felé) illetve
a második részletből Ravatalozóra kaptunk támogatást.
Eredményes tárgyalások után bennünket választott a M.
Petrol Benzinkút, és a Csiron baromfi telep.
Térfigyelő Kamerarendszert építettünk a biztonságos
Hédervárért. Egészségház felújítás történt 2008 –ban.
Megtörtént a szennyvízhálózat csőrendszer felújítása, és
a bűzhatás megszüntetése. Buszmegállókat újítottunk fel és
kerékpártárolót építettünk a hivatal mellé.

Örömmel jelzem a Lakosság lélekszámának emelkedése
9%, Születési támogatás bevezetése! Évi egyszeri hozzájárulás
lakossági konténer rendeléshez. Szociális támogatások bővítése – gyógyszertámogatás.
Nyertes pályázatot adtunk be a kerékpárútra és közvilágítás
korszerűsítésére!
2017-től:
Kerékpártárolót építettünk az iskolánál és rendelőnél.
Parkoló készült a biztonságos megállás segítésére az orvosi
rendelőnél. A kapott kormányzati támogatásból ravatalozót
építettünk.
Az iskolában felújítottuk a kosárlabda pályát és az iskolai
focipálya hálót kicseréltük.
A 2014 ben beadott, majd 2016 ban kibővített pályázat
révén önkormányzat épület felújítása 2019- ben megtörtént.
Nyertes helyi piac pályázatunkat a közeljövőben megvalósítjuk.
Az önkormányzati nonprofit cég létrehozása. Utat és járdát
építettünk. Az orvosi rendelő felújítása most zajlik, Bölcsődére
sikeres pályázat!
Ezek a megvalósult fejlesztések közel másfél milliárd forint
értéket jelentenek!
Civil szervezeteink ezen időszak alatt 86,4 millió forint
önkormányzati támogatást kaptak.
A sikereink közösek, és együtt mindig többre vagyunk
képesek!
Juhász József polgármester

Zsódi Viktor igazgató atya
Tizennégy éve tanítok piarista iskolákban, a tavalyi tanévig a szegedi Dugonics
András Piarista Gimnáziumban dolgoztam, előtte pedig a budapesti Piarista
Gimnáziumban működtem. Piarista
szerzetesként hivatásom egyik legfontosabb részének az osztályfőnökséget
tartom. Pedagógiámban elsősorban az
igényes és jókedvű szigor, kreatív munka
és kiszámíthatóság vezérel. Egy szegedi
(tizedikes) fiú a következőket írta az óráinkról: [Mit viszek magammal?] „Én
viszem azt, hogy a világ relatív, semmi
sem fekete vagy fehér. Viszem, hogy nem
azt kell tennem, amit mások mondanak,
hanem azt, amit érzek. Viszem azt, hogy
érdemes meghallgatni eltérő véleményeket, és érdemes nyitottnak lenni a
változásokra. Viszem, hogy a kereszténység nem egyenesen arányos a szűk
látókörű életformával, s természetesen is
fel lehet fogni az egészet. Viszem a kár-
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tya másik oldalát, esetleg a harmadikat
is. Viszem azt, hogy a vallási vezetők
is gondolkozhatnak reálisan. Viszem a
kisebbik rossz elvét, a tág horizontot, a
világ sokszínűségét, az emberek szempontjait és a gondolkodás egy egészen
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jó módjának bizonyos szintjét. Viszem,
hogy őszintén is lehet jónak lenni. Azt
is elviszem magammal, hogy a legtöbb
dolog ad valamit hozzánk. Azt is, hogy
lehet érdekesen látni a létet. Viszem,
hogy az emberekkel való közös munka
által sokkal többet lehet elérni, mint a
rákényszerítéssel. Viszem azt is, hogy
nem kell mindent olyan véresen komolyan venni. Viszem, hogy sokszor az
őszinteség többet ér, mint az, ha csak
a jó dolgokat mondjuk. Viszem, hogy
gyakran nagyobb a metódus haszna,
mint azé, amit elvégzünk vele, és legvégül viszem a Zsódi feelinget...” Szabadidőmben az illusztrált és a Paskievics-féle
tarokkot űzöm és vitorlázom. A piarista
vitorlástáborok szervezőjeként a nyaram
egy jelentős részét a Balatonon töltöm.
Remélem, hogy hatékonyan és gyümölcsözően tudunk majd együttműködni a
következő években!
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A jelöltek anyagát a legapróbb változtatás nélkül adjuk közre!

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK
SZABÓNÉ NÉMETH ÁGNES vagyok, okleveles agrármérnök, környezetvédelmi
szakmérnök, vidékfejlesztési szaktanácsadó, pályázatíró, férjemmel 21 éve boldog
házasságban élünk 3 gyermekünkkel, akiket a piarista iskolába jártattunk/jártatunk.
ÉLETELVEIM:
• Lelkiismeretesség: 2014-2017 között Hédervár polgármestere voltam.
A polgármesterségről való lemondásom oka az volt, hogy a közérdeket
sértő határozatokra nem akartam rábólintani. Akkor nem volt lehetőség
új képviselőtestület választására, ezért
kellett lemondanom.
• Szakmai hozzáértés: pályázatírói
és projektmenedzseri munkám által
falunk fejlesztésére 323 millió Ft-ot
kaptunk az elmúlt években.
(Végig menedzseltem a Hédervár-Lipót
kerékpár út megépítését (90 millió Ft),
a közvilágítás korszerűsítését (15 millió
Ft), önkormányzati kisbusz és polgárőr autóra pályáztunk (10 millió és 5
millió Ft), új ravatalozóra (20 millió
Ft), 5 faluval közösen pályáztunk önkormányzati épületek korszerűsítésére
(150 millió Ft), úgy, hogy Hédervár volt
a konzorcium vezető!
Lemondásom után a templom felújításra (7 millió Ft), a paplak közösségi
házzá alakítására (23 millió Ft). A
Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány pályázata révén pedig 2 éven át
finanszíroztuk a szaktanárok kijutását
Hédervárra (3 millió Ft). Részt vettem
a Hédervári Baráti Kör újra élesztésében, tehát ebben az időszakban sem
hagytam cserben a falut, hanem tovább
dolgoztam.)

• Nyíltság: polgármesterségem alatt
ragaszkodtam a testületi ülések szó
szerinti jegyzőkönyvezéséhez, és annak
nyilvánossá tételéhez.
• Minőségi munka: Mindig figyeltem
arra, hogy a projektek jó minőségben valósuljanak meg. Hosszú távon
ugyanis nem mindig a legolcsóbbnak
tűnő megoldás a jó, hiszen az utólagos
javítgatások sokszor többe kerülnek,
mint az eleve jó minőségben elvégzett
munka.
• Megbízhatóság: Egy kampányban
bárki bármit ígérhet. A 2014-es önkormányzati választásoknál tett ígéreteimet megközelítőleg 75%-osan
teljesítettem 3 év alatt! (Ha nem kényszerülök visszalépésre, a teljesítés meghaladta volna a 90%-ot)
Szeretném azt a munkát folytatni,
amit 2014-ben elkezdtem, egy valóban a közösségért tenni akaró képviselő testülettel. Az elmúlt években sok
tapasztalatot szereztem, és nagyon jó
kapcsolatot tudtam kiépíteni a térség
polgármestereivel, a kormányzat vezető
tisztségviselőivel, és az egyházi vezetőkkel is. A hédervári iskola bezárástól való megmentése, a Mosoni-Duna
melletti strand kialakítása, a Szigetköz
Natúrpark születésénél való közreműködésem, a sok nyertes pályázat, mind
elismerést váltott ki a térség vezetői

Tisztelt Választók!
Kedves Héderváriak!

település nem használja ki az összes
lehetőséget,menthetetlenül lemarad.
A falunak fejlődnie kell, én ezt a
fejlődést fogom szolgálni határozottan,
igazságosan és számonkérhetőn.
A feladat súlyát átérzem, de tudom, hogy
képes vagyok rá. Hogyan tervezem? Így:
Élni fogunk a támogatási lehetőségekkel.
Ha a környező települések pályázatokon
elnyert forrásait megnézzük, látjuk, hogy
Hédervár nagyon le van maradva ezen
a területen.Amíg a szomszéd falvak
többek között a Széchenyi 2020 program
keretében 103 000 000 Ft-os pályázati

ÁBRAHÁM SZILVIA vagyok
Hédervár polgármesterjelöltje. Polgármesterként szeretném azt a bizalmat
megszolgálni,amit ettől a falutól
kaptam. Olyan települést szeretnék
építeni,amely egyaránt otthona idősnek
és fiatalnak, ahol jó élni, öröm részt
venni a közös tevékenységekben,ahol
fejlődés, rend és tisztaság fogadja az
idelátogatót, hogy megtapasztalja a
héderváriak vendégszeretetét. Amely
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körében. A civil szervezetekkel ápolt jó
kapcsolat, a megújuló képviselő testület szintén elősegítheti a jövőbeli nyugodt, kiegyensúlyozott közös munkát.
Annak idején társadalmi megbízatású
polgármesterként dolgoztam, most úgy
döntöttem, hogy főállású polgármesterként indulok, hogy több időm legyen a
közvetlen kapcsolattartásra Önökkel és
a képviselő testület tagjaival.
Jövőbeli elképzeléseimről a terjedelmi korlát miatt csak röviden írok,
azokat későbbi szórólapomon részletezem: A fiatalok bevonása a közéletbe,
az idősek támogatása. A kisgyermekes
családok részére egy bölcsőde létrehozása. Az új beköltöző családok letelepedésének támogatása. Iskola, óvoda
hosszú távú működésének segítése,
közterületek megszépítése, tárgyalás
a kastély fenntartóival kormányzati
szinten. Minél több nyertes pályázat a
falu fejlesztésére.

Hédervári Hírforrás
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forrásból új egészségházat építenek (Ásványráró), a másik
ugyanezen programon nyert interaktív és aktív turizmus
fejlesztésére 122 310 000 Ft-ot fordíthat (Kimle), akkor felelős
faluvezetőként a képviselőtestülettel együtt, kötelességünk
MINDEN pályázati lehetőséget megragadnunk Hédervár
fejlődése érdekében,mégpedig úgy, hogy minden fejlesztési
elképzelést meg kell tervezni és előkészíteni, hogy a pályázati
lehetőségekre azonnal reagálni tudjunk. Zöldterületeinkre is
nagyobb figyelmet kell fordítani! Számtalanszor látjuk, hogy a
fűnyírás nincs időben elvégezve, a zöldhulladék hetekig hever
az utcán, hogy parkjaink, ágyásaink gondozatlanok, ezért
ezeket a munkákat sokkal hatékonyabban kell elvégeznünk.
Ide sorolom a kivágott fák pótlását is,amit tervszerűen és
szakszerűen kell végrehajtani. Fordítsunk kiemelt figyelmet
a gyermekintézményeinkre, hisz nem mindegy, hogy
gyermekeink hol és milyen körülmények között töltik napjaikat.
A tanítók, óvónők hiába nyújtják a maximumot nekik, ha a
fizikai körülmények,a környezet nem megfelelőek, ezért a
fennálló hiányosságokat javítani, pótolni kell, illetve külön

forrást biztosítani fejlesztő játékok vásárlására.J ó kapcsolatra
van szükség a civil szervezetekkel, mivel ők a közösség
kiemelkedő fontosságú értékteremtői és értékmegőrzői,
ezért őket e szerepük erősítése érdekében plusz forrásokkal
is támogatni kell! Babacsomaggal üdvözöljük újszülöttjeinket,
mely legyen tele a helyi vállalkozásoknál levásárolható
kedvezményes lehetőségekkel! Gyógyszer-kártyával segítsünk
az időseknek és a szociálisan rászorulóknak,mert sok embernek
gondot jelent a gyógyszerei kiváltása, őket is kell segíteni
az önkormányzat ellátó rendszerén keresztül.Bővíteni kell
a sportolási lehetőségeket, akár szabadtéri-közterületi
lehetőségekkel!
Tisztelt választók! Feladat van bőven,most mindannyiunkon
múlik,hogy tudunk-e élni a lehetőséggel!Nagy tisztelettel
köszönöm eddigi támogatásukat,és arra kérem Önöket, Hédervár
jövőjére szavazzanak! Nevemet mindkét listán megtalálják
majd,így ha egyetértenek elképzeléseimmel és képesnek tartanak a
feladatra,mindkét listán tegyenek X-et a nevem mellé! Köszönöm a
bizalmukat,hisz tudják:Hédervár a mi falunk,a mi otthonunk!

KÖZÖSEN TEREMTÜNK ÉRTÉKET!
HÉDERVÁR AZ ELSŐ!

zati választáson polgármester jelöltként újabb öt évre kérem a
bizalmukat! A már elkezdett munka folytatását a képviselő-testület
tagjaival, a hivatal dolgozóival és az itt élőkkel közösen tehetjük
csak meg és tudom, hogy Hédervárt a nyugodt, teremtő fejlődés
útján tarthatjuk.
Ismerjük a feladatot, megvan bennünk a szándék és rendelkezünk a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy Hédervár – minden
itt élő polgár számára olyan élhető településsé váljon, melyet
büszkén mutathatunk meg az idelátogatóknak is.
• Az elnyert bölcsődei támogatás felhasználásával hónapokon
belül működő intézménnyel gyarapodunk.
• Folyamatosan fejlesztjük utaink minőségét, rendben tartjuk
zöld területeinket, védjük természeti környezetünket.
• Játszótereinkre kiemelt figyelmet fordítunk, de gyermekeink
mellett gondoskodunk időseinkről is.
• Ahogy eddig is, úgy ezután is támogatjuk a településen értéket
teremtő civil szervezeteinket, közösségi eseményeket.
• Hédervár történelmi hírnevének helyreállítása fontos feladatunk.

JUHÁSZ JÓZSEF vagyok, 2002-től Hédervár polgármestere,
most polgármester-jelöltje, villamos mérnök, műszaki tanár,
szakközgazdász végzettséggel másfél évtizedes polgármesteri
tapasztalattal.
Kedves Héderváriak!
Köszönöm a polgármesteri munkámhoz az elmúlt időszakban
nyújtott támogatásukat. Közös munkával sikereket tudtunk
elérni – így fejlesztve Hédervár minden szegletét.
Az évek során sok tapasztalatot szereztem, jelentős kapcsolati
tőkét építettem ki. Ezeket a jövőben is hasznosítani szeretném
gyönyörű településünk érdekében, ezért az októberi önkormány-

A Képviselőjelöltek, akikkel hiszünk az együttműködésben
Hédervárért:
ANGYAL KRISZTINA, TAKÁTS-SZALAY ADRIENN,
CSANÁDI ROLAND, DANYI PÉTER, MOLNÁR ISTVÁN
ÉS PIRGER JÓZSEF
Kérjük, értékeljék az eddig elvégzett munkát és szavazzanak
bizalmat a jövőre!

2019. ôsz

Hédervári Hírforrás

5

KÉPVISELŐ-JELÖLTEK
ANGYAL KRISZTINA,
Független Képviselő-jelölt
Kedves Héderváriak,
Tisztelt Választópolgárok!
Angyal Krisztina vagyok, 53 éves tősgyökeres hédervári lakos. Nagyszüleim,
szüleim és lányom is, ezt a szépséges falut
választotta a letelepedéshez. Visszagondolva mindig is szívügyemnek tekintettem a falut és lakosait is, ezért tenni
akarásom már régen elkezdődött:
• Ifjúsági szervezet vezetője
• Szülői munkaközösségi tag
• Helyi programok szervezése
• Helyi tánccsoport vezetője 18 éve
• 5 éve az Önkormányzat Kulturális
bizottságágának tagja
Szívügyem, amit eddig is szorgalmaztam és évek óta végzek: egészségre
nevelés, sport, kulturális programok.
Álmom, hogy pályázatok segítségével
legyen egy létesítménye a falunak, ahol
nyugodt és esztétikus körülmények között
tud minden korosztály mozogni, sportolni. Jelenleg a hivatal nagyterme látja

el ezt a funkciót, de be kell látni, nem
igazán alkalmas a különböző sportágak
gyakorlására. Sokakkal ellentétben, én
tudok örülni annak, hogy szépül a falunk!
Meglátásom szerint az utóbbi időben elkezdődött a fejlődés. Vegyük például a
kerékpárutat, a ravatalozó és a hivatal
megújulását, folyik az orvosi rendelő
korszerűsítése, hamarosan a bölcsőde
felújítása is elkezdődik, valamint elindul
az iskola és az önkormányzat együttmű-

HARTAI-MOLNÁR TÍMEA képviselőjelölt
39 éves, 3 gyermekes édesanya vagyok, 6 éve lakom családommal Héderváron.
Környezetmérnök, Településmérnök, mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző,
TB ügyintéző végzettségem van. 14 éve helyezkedtem el egy győri hulladékhasznosító cégnél ügyvezetői asszisztensként, jelenleg GYED-en vagyok legkisebb
gyermekemmel.
Gazdasági beállítottságú embernek tartom magam, ezért érzem fontosnak a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tételét. A lakosságnak joga
van tudni, hogy a falu pénzét mire fordítják. Mi
alapján döntik el, hogy mire érdemes költeni, és
mire nem. Mennyire hatékonyan használják ki/
fel a pályázatok adta lehetőségeket!
Férjemmel együtt kisgyermekes szülőként fontosnak tartjuk a játszóterek folyamatos karbantartását, eszközparkjának felújítását/bővítését.
Égető problémának tartom, hogy a faluban még
mindig nem nyílt meg a bölcsőde, pedig évek óta
ígéret van rá!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy képviselőként segíteni tudjam a következő testület munkáját, és az általam preferált
polgármesterjelöltet, Szabóné Németh Ágnest!
Tisztelettel: Hartai-Molnár Tímea
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ködése is. Teendők természetesen még
bőven akadnak és lesznek is. Örülnék,
ha a tervezésnek és a munkálatoknak
részese lehetnék, mint képviselő. Többen
vannak, akik sokat ígérnek - azokat be is
kell tartani - többen, ha valami történik a
faluban csak a sarat tudják dobálni, nem
tetszésüket kifejezni, és persze mindig
lesz olyan, akinek semmi sem fog tetszeni.
De úgy gondolom, kedves héderváriak, ha
összefogunk, összetartunk, ha a személyes
sérelmeinket nem a falu rovására vetítjük
ki, és mások munkáját nem leszóljuk, hanem inkább a rosszakból tanulunk és a jó
dolgokból építkezünk, akkor folytathatjuk Hédervár felvirágoztatását. Nagyokat
ígérgetni nem szeretnék, de annyit biztosan kijelenthetek: a feladatokat, amelyeket rám bíztak, eddig is és ezután is
lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint
végzem el. Kedves lakosság, szavazzon
hát mindenki azokra, akikről azt gondolják, hogy e felelősségteljes munkát
el tudják látni, akár mint polgármester,
akár mint képviselő. Mindenki menjen
el szavazni!
PIRGER JÓZSEF
Már több mint 10 éve Héderváron lakom családommal. A Pirger és Pirger Kft
vezetője vagyok.
Vállalkozásunk a Teki Döner és Pizzéria
működtetése kapcsán megismertem a
faluban élő embereket és vele együtt a
mindennapi problémáikat is.
Úgy gondolom tudnám segíteni a testület sikeres működését.
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ÁBRAHÁM SZILVIA,
képviselőjelölt

testületi ülésen,aki nem lekezelő modorban
válaszol a közmeghallgatáson a felé irányuló
kérdésre,aki nem az egyéni érdekeit helyezi a falu ügyei elé, aki elsőként lesz ott, jó
példával előljárva a faluért meghirdetett
közösségi munkákon, akkor is, ha éppen
tavaszi szemétszedésről lesz szó és akinek
munkájáról önmaga helyett az eredményei
beszélnek. Olyan képviselő leszek,akit az
adott szó kötelez, aki esküjéhez híven a települést és a közösséget fogja szolgálni. Ehhez kérem az Önök szavazatát, a képviselői
listán.Tisztelettel köszönöm a tanácsaikat,
eddigi támogatásukat!
Hédervár a mi falunk, a mi otthonunk!
Tegyünk érte!

Tisztelt választók! Kedves Héderváriak!
Hat éve vagyok a helyi Tűzoltó Egyesület
elnöke, ez idő alatt nagy tapasztalatot szereztem csapatépítésben, egymással való
együttműködésben, pályázatírásban, rendezvényszervezésben.Ha az Önök jóvoltából képviselő leszek,mindig Hédervár és az
itt élő emberek érdekeit fogom képviselni,
tisztségemből eredő feladataimat Hédervár
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen fogom teljesíteni. Olyan képviselő
leszek, aki komolyan veszi a hozzá fordulót,
aki nem kapcsoltatja ki a hangrögzítőt a

HARTAI ZOLTÁN MIHÁLY

44 éves, három gyermekes családapa
vagyok, 6 éve élünk Héderváron, de anyai
ágon ide tartozom születésem óta. Környezetmérnök, épületgépész technikus
vagyok, ez utóbbi területen dolgozom,
saját vállalkozásomban. Feleségem település- és környezetmérnök, mérlegképes
könyvelői végzettséggel rendelkezik. Mi
azt szeretnénk, hogy Hédervár végre kikerüljön abból a helyzetből, amiben most
van, mert akik jelenleg képviselhetnék
Hédervárt, azok az egyéni érdekeiket
helyezték minden más elé. Olyan polgármestert kell választani, aki valóban
képes tenni a faluért, akinek élő kapcsolatai vannak döntéshozói szinteken, és
aki már valóban bizonyított, nem más
babérjait aratja le, nem manipulál, és

CSÍKNÉ KARÁCSONY MÁRTA

A település elhanyagolt, igénytelen állapotának megszüntetése. Parkok, zöldterületek megfelelő gondozása, szemételszállítás.
Lomtalanítás praktikusabb megoldása.
Szállító eszköz nélkül az idősek nem tudják a konténereket igénybe venni. Civil
szervezetek összefogása, támogatásuk
mellett a közfeladatokból is kivennék a
részüket, ha van, aki koordinálja azt.
Országos gond az idősellátás. Fel
kell mérni a település igényeit a
házigondozásra. Betegszállítás megoldása
az orvosi vizsgálatokra. (Városba.)
Közfinanszírozott vérvétel megoldása
helyben. (Betegek, idősek, mozgáskorlátozottak.)

Héderváron születtem. Óvónő és gyógypedagógiai tanár végzettségem van. Közel
20 évet dolgoztam Mosonmagyaróváron és a kistérségben szociális területen.
Jelenleg, mint nyugdíjas, rehabilitációs
tanácsadóként tevékenykedem. Nyugdíjas
Klub tagjaként programok szervezésével
próbálom változatossá tenni az idősek
mindennapjait.
Fontosnak tartom, hogy egy település
döntéshozói között több korosztály is
képviseltesse magát. Képviselőként első
sorban az idősebb korosztály érdekképviseletét szeretném ellátni. A teljesség
igénye nélkül néhány javaslatom a jövőre
nézve:
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nem csak kommunikál. És igen, ehhez
olyan képviselők kellenek, akik ebben a
munkában támogatni tudják és akarják.
Én azért vállaltam fel a jelöltséget, hogy
megválasztásunk esetén ne kerüljön olyan
helyzetbe a szerintem leginkább rátermett polgármester jelölt, hogy egy közös
munkára alkalmatlan testülettel szemben
ne legyen más kiút, csak a lemondás. A
széthúzás gyengeség és egy helyben topogás, az egység erő és fejlődés. Ezért
kérem, hogy bizalmukkal támogassák
a legalkalmasabb polgármester jelöltet,
Szabóné Németh Ágnest, és lelkiismeretük szerint azokat a képviselő jelölteket, akikről úgy gondolják, hogy ebben
a munkában segíteni tudják. A testület
munkáját az önkormányzat
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SERESNÉ DOMINA TERÉZ
vagyok, boldog házasságban élek. Ádám
fiam egyetemista, Anna lányom ebben a
tanévben érettségizik Óváron a Piarista
Iskolában, Boglárka iskolánk első osztályos tanulója.
Megtisztelő volt számomra, amikor az
óvári Piarista Iskola igazgatója megszólított, hogy vállaljam el iskolánk vezetését.
Erre szakmai tapasztalatom és hitem alapján örömmel mondtam igent. Pedagógusi
hivatásomat és esetleg képviselői megbízásomat egyaránt a falu javát szolgáló
küldetésnek tekintem.
Hédervárhoz 22 év köt, az iskolában az
említett időszakban magyart, éneket és
hittant tanítottam. Iskolánk leépítése nagy
vesztesége volt községünknek, mindent
megtettem az intézmény megmentéséért

és annak 8 osztályossá való fejlesztéséért. Egyházközségi képviselő is vagyok,
szívügyem a karácsonyi pásztorjáték. A

CSEH ADRIGÁN ILDIKÓ KATALIN
Tisztelt Hédervári lakosok!
Szeretnék a képviselő-testület tagja lenni, és ehhez kérem
támogatásukat! Köszönöm aláírásukat, mellyel segítették jelöltségemet! Célom, hogy átlátható mindenki számára elérhető
önkormányzat működjön a jövőben Héderváron, valamint a falu
kulturális élet fellendítésével egy erősebb közösséggé formálódjunk. Mint dolgozó édesanya nagyon fontosnak tartom, hogy
minél előbb elkészüljön a bölcsőde, amire oly régóta vágyunk
!ezzel segítve a kisgyermekes családokat. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a romló közbiztonságra a faluban, ami az utóbbi
évben el szaporodtak, a betörések, éjszakai randalírozások,
illegális munkás szállok működnek a faluban, ami bajt jelenthet a gyerekre, lányokra, és asszonyokra. Időszakos gyűjtéssel
szeretném segíteni a rászoruló családokat, fogjunk össze együtt
könnyebb! A helyi vállalkozóknak több megbecsülést szeretnék! Tudom pénzügyi lehetőségeink korlátozottak, de hiszem
hogy jól megtervezett pályázati lehetőségeket kiaknázó progHORVÁTH CSENGE
2003 óta élek családommal
Héderváron. Az általános iskolai
tanulmányimat Héderváron végeztem, majd a mosonmagyaróvári Piarista iskola gimnáziumában
érettségiztem. Jelenleg a mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszeripari karán, mezőgazdasági mérnök
szakon vagyok hallgató.
Hédervári lakosként aktív résztvevője vagyok a falu rendezvényinek. Ismerem a falu fiataljainak
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ministránsok összefogása, felkészítése
szintén fontos összetevője életemnek. A
Boldogasszony Kápolnában rendszeresen tartok előadásokat a Mária-ünnepek
alkalmával.
Több mint tíz éve vagyok tagja a
Hédervári Asszonykórusnak.
Hitvallásom, hogy a falu életét, az új
generáció jövőjét alapvetően a templom és
az iskola határozza meg. Ha a falu bizalma
felém fordul, eddigi ténykedésem még
hatékonyabbá válhat. Településünk közel
ezer éves múltra tekint vissza, a turisták
vonzásához összefogásra van szükség,
ennek megteremtéséhez komoly részt
vállalok.
Amennyiben egyetért elveimmel, programommal, tisztelettel kérem megtisztelő
bizalmát és szavazatát.

rammal megtudjuk
valósítani elképzeléseinket! Munkám
során vállalom,
hogy mindenkor
az Önök által elfogadott programot
fogom követni. Engedjék meg, hogy
bemutatkozhassak:
Cseh Adrigán Ildikó Katalin vagyok,
házas, 2 gyermek
édesanyja. 23 éve élek Héderváron. Vendéglátással és rendezvény
szervezéssel foglalkozom, a vállalkozás is itt működik a faluban,
sokan ismernek tudják rólam, szorgalmas, kitartó, céltudatos
vagyok. Készen állok arra, tudásommal Hédervár lakosságának
szolgálatára fordítsam! Kérem szavazzon rám!

többségét, őket szeretném képviselni a testületben, illetve kéréseiket, ötleteiket továbbítani az önkormányzat felé.
„PROGRAMOT” nem hirdetek, mert az szerintem felelőtlenség
lenne. Előre nem lehet tudni milyen pénzügyi lehetőségei lesznek az önkormányzatnak és milyen pályázatokat fognak kiírni.
Ezeknek a lehetőségeknek a maximális, kihasználására és ésszerű
felhasználására teszek ígéretet. Szavak helyett tettekkel tudnám
igazán bebizonyítani, hogy mire lennék képes kis falunkért,
Hédervárért.
Véleményem szerint kellő alázat, megfontoltság és kreativitás
van bennem, hogy ennek a falunak a javára tegyek az elkövetkező
időkben és nem utolsó sorban az idősebbek tapasztalatai valamint
a fiatalok új ötletei és lendülete együtt nagyban hozzájárulnának
falunk további fejlődéséhez.
Előre is megköszönve a rám szavazók bizalmát.

Hédervári Hírforrás
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CSANÁDI ROLAND
Tisztelt Héderváriak!
Hédervárra születtem, itt élek, itt dolgozom, Hédervárra fizetem az adóimat magánemberként és a cégem után is. 2006-os
év óta dolgozom vállalkozóként a településen. Éves szinten a
befizetett adóim összege meghaladja a milliós nagyságrendet.
Ezt csak azért írom le, mert jóérzéssel tölt el, hogy ezzel is
segíthetem falunk fejlődését!
Engem minden ide köt, ezért is tartom fontosnak, hogy fejlődjünk, szépüljünk. Ezért vállalok képviselőként is társadalmi
munkát!
Több mint 7 éve vagyok képviselő. Sokat tapasztaltam és tanultam, hiszen ez a munka is csak megfelelő tudással végezhető.
De mit is tudtam tenni az elmúlt időszakban? Biztos emlékeznek rá, hogy volt egy több mint 3 hónapos időszak, amikor
nem volt polgármesterünk. Ebben az időben alpolgármesterként
nekem kellet ellátni a feladatokat. A napi apróbb feladatokon
kívül két jelentősebb dolgot említenék. Nagymértékű bírságokkal akarták megterhelni falunkat a közös önkormányzati
hivatal hiányosságai miatt, de sikerült a legkisebb mértékre
szorítani a befizetést.
Ebben az időszakban alapítottuk meg ösztönzésemre, képviselőtársaim segítségével a Hédervárért Nonprofit Kft-t, ami falunk
tulajdona. Azóta is munkát ad, szolgáltat és jelentős pénzeket
takarít meg a településnek. Szám szerint: több mint 3 millió
forint a falu kasszájában maradhatott. Ennyit takarítottunk
meg az ÁFA visszaigényléseinkből. Ez mit is jelent? Maga az
önkormányzat ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, de egy cég
igen. Itt köszönném meg, de nem csak az én, hanem képviselőtársaim nevében is, Mayer Attila önzetlen, szintén társadalmi
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munkában végzett ügyvezetői munkáját.
Miben tudok segíteni a
jövőben?
Mindannyian tudjuk,
hogy mit kell fejleszteni a
faluban. Nagyon sok feladat van, mint minden
településen, és találni is
lehet új célokat! Hibákat
keresni, másokat hibáztatni a legkönnyebb!
Én mindig is a tettek embere voltam, amit most időszerűnek
látok azok a következők:
- az adórendeletünk, bevételeink optimalizálása (itt csak egy
tételt említenék a sok összetevőből: azon leszek, hogy 65
év feletti nyugdíjasok ne fizessenek kommunális adót, mert
látok más lehetőségeket, hogy ezt a tételt pótoljuk)
- az idegenforgalom fejlesztése az önkormányzati cégünkön
keresztül, gondolok itt a Duna partra és a piac megvalósítására.(az első lépéseket már megtettük)
- az iskolával és óvodával történő gazdasági kapcsolat pontosítása.( ezt Juhász József Polgármester Úr szintén elindította
jóirányba, de még dolgoznunk kell rajta)
- a Hédervárért Nonprofit Kft fejlesztése, hogy még több megtakarítást, bevételt tudjon termelni a falunak (pályázatokat
beadni is csak akkor tudunk, ha van pénzünk az önrészek
finanszírozására)
Sok mondanivalóm lenne még, a bevételek témakörében, de
itt már több lehetőségem nincs az írásra.
Ha szeretnék, hogy dolgozzak értünk, a falunkért, kérem,
szavazzanak bizalmat a jövőben!

Hédervári Hírforrás
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TAKÁTS- SZALAY ADRIENN
Tisztelt Hédervári Lakosok!
42 éves vagyok, 12 éve élek Héderváron férjemmel és 13 éves nagyfiúnkkal. A
tulajdonosok mellett a Lajtamag Kft. ügyvezetőjeként dolgozom. Rendelkezem
testületi tapasztalattal, rálátok a pályázati rendszerre, tudom hogyan működik az
önkormányzat.
Munkám során megtanultam, hogy csak csapatban, egymást segítve és erősítve
lehetünk sikeresek. Az egymás ellen fordulás, a kompromisszumok nélküli érdekérvényesítés soha nem célra vezető. Ez az én hitvallásom! Ezt felhasználva az önkormányzat számos működési területen - melyeknél rendelkezem jelentős tapasztalattal
– örömmel segíteném a település fejlődését, mint képviselő.
Bizalmukat kérem, hogy segíthessem Hédervárt!

MOLNÁR ISTVÁN
Tisztelt Hédervári lakosok!
Molnár István vagyok. A faluban „Boltos Pistiként” ismernek!
Több évtizedes kereskedelmi gyakorlattal rendelkezem, több Hédervári és környékbeli üzlettel.
Folyamatosan figyelemmel kísérem a település fejlődését, és azokat a tapasztalatokat melyekkel rendelkezem szeretném képviselőként Hédervár javára fordítani.
Remélem, hogy megtisztelnek bizalmukkal!

2019. október 13, vasárnap 06 órától 19 óráig
szavazhat érvényes okmányokkal,
Hédervár, Fő út 42. szám alatt
A Polgármester jelölteket így találja a szavazó lapon:
SZABÓNÉ NÉMETH ÁGNES
ÁBRAHÁM SZILVIA
JUHÁSZ JÓZSEF
Érvényesen egy jelöltre szavazhat!
A képviselőjelölteket így találja a szavazólapon:
Angyal Krisztina
Hartai – Molnár Tímea
Pirger József
Szabóné Németh Ágnes
Danyi Péter
Ábrahám Szilvia
Molnár István
Hartai Zoltán Mihály
Csíkné Karácsony Márta
Seresné Domina Teréz
Cseh-Adrigán Ildikó Katalin
Alcser Norbert
Takács Nikolett
Horváth Csenge Réka
Csanádi Roland
Takáts-Szalay Adrienn
Érvényesen maximum hat jelöltre szavazhat!
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ELŐRELÉPÉS
A HÉDERVÁRI KASTÉLY ÜGYÉBEN
Szeptemberben nálunk járt a Hédervári Kastély tulajdonos
nonprofit cégének az ügyvezetője, Tardy-Molnár Anna.
A MANK vezető munkatársain kívül jelen volt Dr. Medvigy
Mihály a Miniszterelnökség beruházási ügynökségének vezérigazgatója.
Két éves komoly előkészítő munka után, még ebben az évben
dönthetnek a felújítás beruházásának kiírásáról.
Sikeres közbeszerzés esetén megújul a kastély épülete és a
kastély parkja is! Az önkormányzat továbbra is megad minden
segítséget a tulajdonos MANK-nak!

Hédervári Hírforrás
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Képviselői búcsú(s)zó:
Tisztelt Héderváriak!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az öt évvel ezelőtti választásokon
voksával bizalmat szavazott nekem, és így
Hédervár képviselő testületének tagja lehettem!
Hosszú, nehéz, és színes öt év volt, rengeteg történéssel!
Képviselőségem előtt nem gondoltam,
hogy ez ilyen nehéz feladat. Amit sokszor
mondani szoktak, hogy MINDENKINEK
NEM LEHET JÓT TENNI, na ez erre a
feladatra nagyon is igaz! Rengeteg döntés
van mögöttünk, amit mindannyian, az
egész képviselő testület úgy próbáltunk
meghozni, hogy az Hédervár érdekeit leginkább szolgálja. Voltak döntések, amiknél
lehetett volna másképpen, vagy akár jobban is dönteni, de senki nem jövőbe látó.
Abban a pillanatban, amikor dönteni kell,
az akkori szempontok alapján próbáltuk/
próbáltam dönteni, hogy úgy mondjam Jó
gazda módjára.
A jelenlegi helyzetben, amikor láthatóan
egyre kevesebb pénz marad helyben az
önkormányzatoknál, az éves költségvetés
megtervezése egy nagyon nehéz, sokrétű
feladat! Sajnos nincsenek Hédervárnak
hatalmas, kiugró bevételei, amiből mindenre könnyedén pénzt lehetne költeni.
Meg kell állapítani mik a legfontosabbak, és
azt követve döntéseket hozni. Ezért szeretném kérni Önöket, amikor értékelnek, azt
reálisan tegyék! Kérem, tekintsenek vissza
5-8-12 évet, és azt az időt vegyék alapul!
Mi 5 évvel ezelőtt az akkori helyzetben
egy listát készítettünk, mik a legfontosabb
feladatok, és a szerint haladtunk. Ez több

ízben sikerült is, de még sok feladat maradt hátra.
Nem szeretem, mikor valaki sajátjaként
állítja be a pozitív történéseket, döntéseket.
A testület mindig együtt dönt, és együtt
vállalja döntéseiért a felelősséget, egy egységes korrekt csapatot képezve. Én hálásan
köszönöm mindenkinek, akivel az elmúlt
öt év alatt dolgozhattam. Köszönöm az
egykori, és jelenlegi hivatali dolgozóknak,
jegyzőinknek, mindkét polgármesternek,
képviselőtársaimnak, és azoknak a szervezeteknek, embereknek a munkáját,
akikkel együtt próbáltuk településünket
segíteni. Le a kalappal azok előtt, akik önzetlenül, magán vagy civil szervezet kötelékében (polgárőrök,asszonykórus ,vörös
kereszt,egyházi szervezetek,munkaközöss
égek,tánccsoportok,sportolói közösségek,
tűzoltók,képviselők…..)tevékenykednek a
falu javára. Saját szabad idejüket áldozzák
arra, hogy a falu szebb, és élhetőbb legyen.
Sajnállom, hogy ennek ellenére legtöbbször
a kritika jut el hozzájuk!
Én nagy örömmel nézek vissza arra, hogy
az elmúlt időszakban sok előrelépés volt!
Újra van 8 osztályos iskola, a ravatalozó
megújult, az egészség ház parkolója elkészült, a rendelő épülete most van felújítás
alatt, az önkormányzat épülte megszépült,
lett egy saját KFT-je a falunak, több utca
most kerül felújításra és még sorolhatnám!
Személy szerint én nagy örömmel tekintek még vissza az elmúlt időszak rendezvényeire. Az idősek napjára, a falunapra,
május 1.-re, az év végi Mikulás ünnepségekre, és karácsonyi koncertekre is. Ezek

szervezésében aktívan részt vettem, legtöbbször fő szervezőként. Köszönöm a
segítők, résztvevők, szervezők munkáját.
A cél mindig az volt, hogy a végén örüljön
mindenki, hogy jól sikerült!
Őszintén bevallva, nekem az idősek napi
rendezvény a legkedvesebb. Sokat aggódtam, izgultam rajta, hogy minden a lehető
legjobban sikerüljön, sokan legyenek, jó
legyen a program, finom legyen a vacsora,
vagy jó legyen a bor.
De minden nehézség feledésbe merült,
mikor haza indulva jó kedvűek az emberek,
és közben gratuláltak, vagy megdicsértek,
hogy : „jól van Kis Cimbi ügyes voltál, jól
éreztük magunkat, jövőre is jövünk!” A
gyerekeknek szervezett programok után
az Ő örömük szintén nagy feltöltődést
jelentett!
Úgy döntöttem, hogy az idei választásokon nem indulok! Úgy gondolom az
öt évem nehéz volt, kicsit bele fáradtam.
Átadom a helyemet remélve, hogy olyan
testület fog felállni, akik szintén jó szívvel
Hédervár érdekeit szem előtt tartva fognak
tevékenykedni! Folytatni kell a munkát,
el kell fogadni a Héderváriak választáson
hozott döntését. Sokszor ez nagyon nehéz,
de szeretett falunk csak így léphet előre!
Kérem Önöket, menjenek el szavazni,
hiszen fontos, hogy jó, és tenni akaró emberek irányítsák, vezessék Hédervárt!
Köszönöm még egyszer a lehetőséget,
és lehet, egyszer még ismét kérni fogom,
hogy tiszteljenek meg bizalmukkal.
Üdvözlettel: Nérai László
Hédervár képviselője: 2014-2019

Hédervári adófizetők
2018. évi bevallás alapján:
1. Lajta-Mag Kft.
2. Eco-Domov Projekt Kft.
3. MPH Power Zrt.
4. Héder-Mag Kft.
5. Magyar Telekom Nyrt6. INUA Szauna Kft7. Csiron Kft.
8. Agricol Kft.
9. Eg Trading Shop Kft.
10. Takács Vendel Ernő
Köszönjük minden adófizetőnknek!!!
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Átlépni árkot, göröngyöt…
Megérkezni egy új piarista közösségbe,
rendházba és iskolába, vagy az új városba,
sőt Mosonmagyaróvárra és Hédervárra, nem
egyszerű dolog. A megérkezés ilyen esetben
nem jelent egyből hazaérkezést, mert az
otthonért vagy meg kell küzdeni, vagy észre
kell venni, hogy ajándékba kapom, minden
erőfeszítés nélkül. Ha ez utóbbira ráérez az
ember, akkor minden fizikai nehézség ellenére otthonra talál új környezetében. Ezért
tehát örömmel és bizakodással tekintek az
eljövendő évek elé. Nem feledve korábbi jó
tapasztalataimat, igyekszem átlépni saját
magam árkait, göröngyeit!
Mezőkövesden születtem és nevelkedtem
egészen középiskolás koromig. Édesapám
esztergályos volt, és nyugdíjazásáig 30 éven
keresztül minden nap bejárt dolgozni Miskolcra. Sajnos ő 1998-ban meghalt. Édesanyám népművészeti hímzéssel foglalkozik
ma is. Két öcsém van, mindketten családos
emberek. Nagyobbik öcsém Etyeken él, öt
gyermeke van és matematikát és fizikát tanít,
és igazgatja a helyi általános iskolát. Kisebbik
öcsém Mezőkövesden lakik, három gyermeke van, földrajz testnevelés szakos tanár,
szülővárosomban, a Szent István Katolikus
Általános Iskolában tanít és igazgató.
Általános iskolába a „Zárdába” jártam.
Otthon mindenki így hívta az I. sz. Általános Iskolát, mivel az államosítás előtt
„megváltós nővérek” vezették az iskolát.
Innen kerültem középiskolába Kecskemétre, a piaristák iskolájába. Itt alakult
véglegessé elhatározásom, hogy pap leszek.
Az érettségi után először az egri szemináriumba jelentkeztem, de a teológián nem
kezdhettem el tanulmányaimat, mert be-

vonultam katonának. 731 napig „védtem”
a népköztársaság határait a kapitalista
betolakodók fenyegetésével szemben. A
leszerelés után egy évet tanultam teológiát
Egerben, a Hittudományi Főiskolán.
1981-ben jelentkeztem a Piarista Rendbe, és egy évet voltam Budapesten novícius. Ezután kerültem át a Kalazantínumba,
ahol először csak teológiát tanultam. Az itt
eltöltött első év után kezdtem meg a teológia mellett az ELTE Természettudományi
Karán a matematika-fizika szakot. 1987.
szeptember 12-én tettem örök fogadalmat a
rendben. Az egyetemet 1988-ban fejeztem
be, és ebben az évben szenteltek pappá.
Több mint harminc éve végzem oktató-nevelő munkámat, ebből 20 évet intézmény-vezetőkén töltöttem. 1987-től 1999-ig
a budapesti Piarista Gimnáziumban tanítottam matematikát és fizikát. A váci iskola vezetését Kőváry Károly rendtársamtól vettem
át 1999-ben. Tőle nagyon nagy segítséget
kaptam az iskolavezetésben és a matematika
oktatás területén is; de legtöbbet emberségben. A váci Piarista Gimnáziumunknak 2012. július 31-ig voltam igazgatója.
Igazgatóként matematikát, fizikát és hittant
tanítottam egy-egy csoportban.
2012. augusztus 1-től a nagykanizsai
Piarista Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda igazgatója voltam, egészen idén
július 31-ig; matematikát és fizikát tanítottam, sőt 2015. augusztus 1-től házfőnök is voltam. Augusztus elsejétől a mosonmagyaróvári piarista közösség vezetését
bízta rám a tartományfőnök, valamint a
megyéspüspök megbízásából a Hédervári

Plébániai vezetése is feladatom. Különböző
állomáshelyeimen hét osztálynak voltam
hosszabb-rövidebb ideig osztályfőnöke.
A Katolikus Pedagógiai Intézet szakértőjeként 1999 óta szerveztem a katolikus
iskolák matematika tanárainak továbbképzését. Szakértői munkámhoz tartozott a katolikus iskolák számára készült kerettanterv
elkészítése matematikából a gimnáziumi
korosztály részére. Ugyancsak az Intézet
szervezésében részt vettem a katolikus
iskolák komplex intézményellenőrzés és
értékelés programjában. Az Öveges József
Tanáregylet elnökségi tagjaként, a Váci
Reménység Egyesület tiszteletbeli elnökeként, valamint a Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetségének elnökeként bekapcsolódom a civil egyesületek tevékenységébe.
2012 márciusától 2013 szeptemberéig az
Országos Köznevelési Tanács tagja voltam,
ahol elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók szakmai támogatását végeztem.
Docere audeo (merek tanítani), mert
hiszek az iskolában! Azt tapasztalom, hogy
az iskola az emberi fejlődésnek és gyarapodásnak rendkívül jó terepe: olyan hely,
ahol emberré tud válni az ember. Művelt
emberré, azaz közösségi emberré. A közösség iskolája a szabadságra akarja elvezetni
a rábízottakat, ez a cél pedig a hitelesség
követelményét támasztja velem szemben.
A szabadságra nevelés abszolút mércét
állít a szakmaiság területén. Ha szabad
embereket akarok nevelni, akkor ezt az is
jelenti, hogy hozzáértő embereket, akik a
világot értő szemmel nézik, irányt találnak
benne.
Nyeste Pál
a Hédervári Plébánia Kormányzója

Felkérés – Kinevezés
A hédervári plébánia kormányzóját Nyeste Pált, Pali atyát saját
hatáskörben kineveztem polgármesteri tanácsadónak.
Feladata: Hédervár élő egyházközösségének, a Piarista intézményeknek és az Önkormányzat hatékony kapcsolatának segítése. Hédervár
fejlődésének támogatása.
Köszönöm Pali atyának, hogy az új ciklusra, októbertől, a felkérést
elfogadta!
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