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Húsvétvasárnap
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére
letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka
és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi.
A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a
családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor
eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották
el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora
ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon
keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Húsvéthétfő
Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel mint kölnivel vagy vízzel való locsolás maradt fenn
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának,
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a
piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes
feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások
díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg
a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő
termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz,
mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét.
A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.

Hozzon egészséget,
boldogságot,
békességet az Ünnep!
Áldott Húsvétot
kívánunk minden
kedves olvasónknak!

2019. tavasz

Túrmezei Erzsébet

TAVASZI IMÁDSÁG
Tavasz! Színek, fények, illatok!
Simogató, meleg sugarak.
Zsendülő vetések közt járhatok
felhõtlen, kék ég alatt.
Bimbók bomlanak a fákon, bokrokon...
orgonák nyílnak nemsokára.
S tavaszi reménnyel vágyakozom
„Krisztus jóillatára".
Mert az megújult életekből árad,
s minden virágillatnál édesebb.
Felüdül tőle a fáradt,
begyógyul tõle a seb.
Megszépül tőle az élet,
könnyűvé lesz a nehéz.
A szív boldog tavaszra ébred,
segíteni mozdul a kéz.
Élő Krisztus, végy lakozást bennünk!
Virágok illatoznak szerteszét.
Segíts a Te jóillatoddá lennünk!
Árasztani szíved szeretetét!

Szemtől szembe- Juhász József polgármesterrel
– Üdvözlöm Polgármester urat, már
tavasz van, a természet éledezik. Rügyezik
az Árpád–Fa.
– Nagy öröm hogy matuzsálemi fánk
mutatja, mindig van remény, mindig lehet újra kezdeni. Nem az számit mennyire sérülünk meg, hanem az hogy van-e
erőnk talpra állni! Ezt mutatja nekem,
s nekünk az öreg tölgyünk, hogy kell
egy cél az életünknek, ami örömet ad,
és boldogsággal tölt el.
– Aktuális hír volt a postai betörés.
– Igen, amióta a településünket figyelő
kamerarendszerünk megvan ez az első
ilyen próbálkozás. Szerencsére a minden
bejövő autót látó kameráinkon kívül vannak éber lakosaink is. Már postánál lévő
rendőröknek szólt egy helyi lakosunk,
amely alapján a zsákutcába betérő autó
nem volt nehéz feltartóztatni.
– Van-e valami hír a kastély helyzetéről?
– A tulajdonos MANK benyújtotta
a költségvetési igényét a Miniszterelnökség felé, amelyből a kastély külső és
belső felújítását és a park rendezését is
szeretnék megvalósítani. Mivel az igény
több milliárd forint, gyors döntést nem
remélek.
A Kasznár ház újraépítésére megvan
az engedély, így azt, ha akarják, elkezdhetik.
– Jelenleg folyó pályázatokról, kivitelezésről mik a hírek?
– A külterületi utak gondozását segítő
pályázatunkra, amit Püskivel közösen
nyertünk, most lett meg a nyertes cég,
akitől a gépeket be tudjuk szerezni. Elég
sokat csúsztunk, a szerződésmódosítás
miatt, mert a beadott pályázatban szereplő traktort már nem lehetett forgalomba
helyezni hazánkban. Sikerült megoldást
találni, idén ez is meglesz
A hivatal felújítása a legnagyobb falat.
Rengeteg odafigyelést igényel reggeltől
estig. Lakosaink úgyis látják, hisz épp a
leglátványosabb szakasz zajlik, az épület
hőszigetelése.
A régi épületrészen 15 cm ásványgyapot kerül a homlokzatra, itt új kiváló
faablakok kerültek beépítésre. A bővített
részen hungarocell használtak szigetelésnek, és műanyag nyílászárókat.
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A színezés a kastély színeihez fog
igazodni. Megvan az átadó ideje: Nagy
István miniszter úr június 6-án csütörtökön 11 órakor tud jönni az ünnepélyes
megnyitóra. melyre szeretettel várunk
mindenkit. Természetesen májusban már
lehet használni a nagytermet is.
– Új pályázatok, tervek?
– A Magyar Falu programban bölcsen kell pályáznunk, hisz 1-2 nyertes
pályázatra van lehetőségünk. Útfelújítás
lenne a legfontosabb, és ha sikerül az
orvosi rendelő belső felújítása. A helyi
piac kialakítására már a támogató döntés
megszületett, várjuk az államkincstárból
az okiratot és indulhat a kivitelezés.
Amit régóta tervezünk, az a bölcsőde.
Szerencsére újra kiírták azt a pályázatot, amelyet ki tudunk használni. Sokat
egyeztettünk már ez ügyben, a tervek is
megvannak és a kivitelező is. Az óvoda
kihasználatlan hátsó részének a belső
átalakítása rövidebb időt fog igénybe
venni, mint utána a működési engedélyek beszerzése. Őszre szeretnénk ott
látni a hédervári kisgyermekeket!

Hédervári Hírforrás

Sok olyan tervünk van, amik pozitívan és jelentősen befolyásolják Hédervár
jövőjét, bízunk benne kapunk támogatást és közösen tudunk örülni a sikereknek!
– Egyéb érdekességek?
– A kormányzati döntésből ránk testált „rezsifát” most kezdjük osztani. A
kiváló minőségű akácfát az Tsz major
melletti Antóni tanyánál lehet átvenni.
A szenet az ásványrárói tüzépen. Köszönet a Nonprofit cégünknek a segítségért,
lebonyolításért!
Június 8-án pünkösd szombaton lesz
a 30. falunap Héderváron. A tervezett
programok nagyon színesek. Várunk
mindenkit már a kezdésnél élő cigányzenével és finom ebéddel!
A művésztelep is kinyitja kapuit a nyáron Borbély Károly vezetésével.
Köszönöm Polgármester úr, a nyárig
még úgyis jelentkezünk. Végül így húsvét
előtt mit üzen a kedves olvasóknak?
Magam és a képviselő testület nevében
kívánunk testi és lelki feltöltődést Krisztus feltámadásának szent ünnepén!
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Tájékoztató a 2019. évi
Önkormányzati és Hivatali
munkáról
• Kormányunk átruházta a rezsicsökkentéssel kapcsolatos
támogatás nyújtása megszervezését a támogatásban eddig
nem részesült háztartásokkal kapcsolatban. A tüzelő kiosztása április hónapban elkezdődik.
• A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetést,
melynek
a) kiadási főösszegét: 169.274.167. Ft-ban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét: 169.274.167.-Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési bevételi főösszeg tartalmaz a 2018. évi
maradványból 39.461.353 Ft összeget.
• Ebben az évben is a képviselőink tiszteletdíj nélkül végzik
munkájukat, és az erre fordítandó összeget civil szervezeteink támogatására különítették el. Pályáztatást követően
a testület az alábbi támogatásokat hagyta jóvá:
Hédervári Egyházközség
500.000 Ft
Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány 1.000.000 Ft
Hédervár Templomaiért Alapítvány
580.000 Ft
Polgárőr Egyesület
500.000 Ft
Tűzoltó Egyesület
1.550.000 Ft
Hédervári Baráti Kör
700.000 Ft
• A hivatal és dolgozói részére nagy megterhelést jelent az
európai parlamenti választások előkészületi és lebonyolítási munkálatai. A megszokottnál is lényegesen nagyobb
adminisztrációt és biztonságtechnikai előkészületet igényel
a szavazás megszervezése. A munkát tökéletes pontossággal
igyekszünk elvégezni.
• Szociális keretünket közel a felével csökkentették, így egész
év folyamán igyekszünk azt bölcsen felhasználni, felmérve
a valós és tényleges igényeket.
• A Rendezési terv, a Helyi építési szabályzat módosítása
előkészítése lassan a célegyenesbe ér, és új igazán aktuális
szabályzataink lesznek.
Dr. Ladányi Zsigmond, aljegyző

Megjött
a gólya!
Március 18-án az egyik,
míg április 5-én a másik
gólyánk is megjött!
Reméljük idén
sikerül a költés is a
gólyapárunknak!
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Emlékfa ültetés
A Baráti Kör hagyományteremtő szándékkal emlékfát ültetett az
előző évben született babáknak. A faültetés a családokkal együtt
március 15-én történt egy jó hangulatú esemény keretein belül.
A csemetéket a Farsangi bál bevételéből finanszíroztuk,amihez
jelentős támogatást kaptunk helyi és szigetközi vállalkozásoktól,
amit ezúton is hálásan köszönünk!
Rendezvényünk aktív támogatója volt a Nyugdíjas Klub ,akik
finom lángost készítettek, valamennyiünk megelégedésére.
A Tűzoltó egyesület gondoskodik róla,hogy kis fáink megfelelő
nedvességhez jussanak a mielőbbi fejlődéshez. Hálásak vagyunk
gondosságukért!
A Templomokért alapítvány is aktív közreműködéssel segítette
rendezvényünk sikerét.
Jó ezt tudni, hogy egy olyan közösségben élhetünk, ahol képesek
vagyunk összefogni a falu érdekében! Meggyőződésem, hogy ez
a támogató együttműködés hosszú távon csodás eredményeket
hozhat.
Dánielné Németh Erzsébet

Véradók ünneplése
Héderváron
Bensőséges köszöntésre hívta a Vöröskereszt
hédervári alapszervezete
sokszoros véradóit 2019.
január 26-án az önkormányzat dísztermébe.
Mihályi Mária a Mosonmagyaróvár és környéke
vöröskeresztes szervezet
vezetője méltatta az emberiességnek, önkéntességnek és önzetlenségnek
a véradással történő kifejezési formáját és kérte a 38 ünnepelt további segítségét. A tíztől
hatvanszoros alkalommal karjukat nyújtók között
Csáki Károlynak ezúton is szeretnénk megköszönni példamutató cselekedetét: „Díszoklevelén” a 60-szoros véradásért szám
ragyog! Az ünnepség kellemes vacsorával és vidám anekdotázással, baráti beszélgetésekkel zárult.
Dr. Zsilavi Fábián, Az alapszervezet elnöke
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Beszámoló a Hédervári Polgárőr Egyesület munkájáról
A Hédervári Polgárőr egyesület 2018.
áprilisban megtartott közgyűlésén az elnökség a tagsággal elemezte az egyesület
2017. évi munkáját az egyesület pénzügyi
helyzetét és a 2018. évi fő terveket, feladatokat és döntött , melyet a tagság támogatott
és elfogadott, az egyesületünk tagjainak
száma 28 fő.
Az egyesületünk fő céljának tűzte ki a
helyi közrend és közbiztonság erősítését,
védelmét , valamint a bűncselekmények
megelőzését, az azzal kapcsolatos információk közvetítését az illetékes szervek felé,
valamint a lakosság biztonságérzetének
növelését, a lakosság és a hivatásos szervek
közötti bizalom és együttműködési készség
erősítését.
A helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében polgárőreink rendszeres
járőrszolgálatot látnak el , hideg időjárás idején az egyesület tulajdonában lévő
szolgálati járművel, a jobb idő beálltával
pedig kerékpárral .igyekszünk a falu valamennyi utcáját bejárni. Polgárőr egyesületünk rendszeresen részt vesz a hédervári
közösségi sportesemények biztosításában,
valamint a faluban történő közösségi események: a falunap, a falun átvezető Győr–
Lipót futóverseny és egyéb rendezvények

biztosításában. A faluban megrendezésre
kerülő ünnepélyek, megemlékezések során
is szép számmal jelen vannak egyesületünk
tagjai, szükség esetén az utak lezárásával
biztosítják a rendezvények zavartalan lebonyolítását
Polgárőr egyesületünk a közrend és közbiztonság védelmén kívül még támogatja a
környezet és természetvédelmi tevékenységet is. Az önkormányzat által március
23.-án szervezett szemétszedési akcióban is
egyesületünk tagjai szép számmal kivették
a részüket, melynek során nagy mennyiségű szeméttől szabadítottuk meg a falun átvezető utak mentét, tereket, erdők alját.
Októberben a falu önkormányzata három napos hulladékgyűjtést szervezett,
melynek során a falu lakosságának lehetősége volt elhasználódott, feleslegessé vált
háztartási hulladékoktól megszabadulnia.
Mind a három napon keresztül polgárőreink segítettek a lakosoknak a feleslegessé vált hulladékok konténerben történő
elhelyezésében, valamint ügyelve arra ,
hogy a konténerbe ne kerüljön veszélyes
hulladék.
Egyesületünk rendszeresen részt vesz az
Országos Polgárőr Szövetség és a Győri és a
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságok

által szervezett továbbképzéseken és fórumokon, hogy munkánkat még hatékonyabban tudjuk végezni. Állandó kapcsolatban
vagyunk a falunkban szolgálatot teljesítő
körzeti megbízottakkal és ha bármi rendellenességet tapasztalunk tájékoztatjuk
őket és az üggyel kapcsolatban visszajelzést
kapunk Tőlük.
Tisztelt Hédervári lakosok, hogy munkánkat még hatékonyabban tudjuk végezni
az Önök segítségére is szükség van. A legfontosabb , hogy járjanak nyitott szemmel,
figyeljenek oda környezetükre és vigyázzanak saját értékeikre. Jön a jó idő és a
jó idővel együtt sajnos jönnek a házaló,
átutazó besurranó tolvajok is. Természetesen polgárőr társaimmal együtt minden megteszünk annak érdekében , hogy
ezeknek a bűnözőknek minél kevesebb
lehetőséget adjunk a becstelen vagyonszerzéshez. Érdemes odafigyelni arra is ha
ismeretlen személyek gyanúsan sokszor
jelennek meg a környéken, hiszen nem
tudjuk kikkel állunk szemben ilyenkor
legjobb megoldás ha felhívjuk a rendőrség vagy a polgárőrség figyelmét a gyanús
idegenekre. Kérem ugyanezt tegyék, ha
házaló, munkát ajánló idegenek csengetnek
be a házakhoz! Tavasszal megkezdődnek
a kerti munkák és gyakran elkövetjük azt
a hibát, hogy amíg a kertben dolgoznak
addig a lakás ajtaját nem zárják be. Ne
adjunk ilyen meghívót a betörőknek, ha
nem tudunk odafigyelni a lakásra , akkor
zárjuk be a nyílászárokat.
Ezúton szeretném megköszönni a falu
lakosságának a SZJA 1%-át, melyet az
egyesületünk részére ajánlott fel, ezzel
is megkönnyítve az egyesület működését. Amennyiben úgy érzik, hogy eddigi
tevékenységünk alapot add arra kérjük
támogassa adója 1%-val az egyesületünk
munkáját!
Hédervári Polgárőr Egyesület adószám:
18985184-1-08
Az alkalmat megragadva a közeledő ünnepre a falu valamennyi lakosának Áldott
Húsvéti Ünnepeket kívánok az egyesület
valamennyi tagja nevében.
Rigó Ferenc
a Polgárőr Egyesület elnöke
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Farsang az iskolában
Az idei tanévben február 8-án tartottuk farsangi bálunkat. A
Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat szervező munkájának és a tanárok áldozatos segítségének köszönhetően nagy
sikerrel zajlott le a program. A műsort színesítette a jelmezesek
felvonulása, az elsősök bohóc-tánca és a felsősök előadása a

Pál-utcai fiúk című zenés darabból. Köszönet a betanító tanároknak. Volt tombolasorsolás, különböző játékprogramok, finom
szendvicsek, sütemények, sült krumpli, üdítő italok. A bevételt
a diákokra fordítjuk.

A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány karácsonyi
meglepetésként pingpongasztalt ajándékozott a gyerekeknek.
Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vették birtokba a sporteszközt, amely az iskola folyosóját izgalmas, véget nem érő
pingpongcsaták színterévé tette. Köszönjük az Alapítvány támogatását, amellyel elősegítette a közösségi élet színesebbé,
hangulatosabbá tételét!
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Az Önkormányzat támogatása a Timaffy László
tagiskola irányába
Az önkormányzat különös gonddal és figyelemmel kíséri
az iskola/óvoda működését, és a korrekt együttműködés keretében hosszú távon támogatni kívánja településünk oktatási
intézményét.
2016. májusában köttetett megállapodás „Iskola használati
szerződés keretében” Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Piarista Rend Magyar Tartománya között. A piaristák képviseletében Labancz Zsolt tartományfőnök,
az önkormányzat részéről Szabóné Németh Ágnes polgármester
asszony által aláírt szerződés értelmében a Piarista Rend fenntartói jogát gyakorolja 2016. szeptember 1. napjától.
A megállapodás tartalmazza, hogy az önkormányzat használatba adja, a Piarista Rend pedig használatba veszi az iskola
ingatlanát határozatlan időtartamra, de minimum 10 évre. Az
önkormányzat térítésmentesen adta használatba az ingatlant,
ennek keretében a Piarista Rend a nevelési oktatási tevékenységet
is ingyenesen teszi lehetővé a tanulók részére.
A támogatással kapcsolatban a Piarista Rend vállalta hogy évente,
minden évben január 31. napjáig tájékoztatja az önkormányzatot
az iskola költségvetéséről, ennek fejében az önkormányzat – az
adatok tükrében - egyeztet és indokolt esetben az iskola működéséhez pénzügyi támogatást nyújt a Piarista Rendnek.
Az önkormányzat rendre betervezi az éves költségvetésébe
az iskola támogatására elkülönített összeget, azonban ezen
összeg kifizetése sem jogilag, sem etikailag nem egy kötelező
elem. Az említett szerződés – előbbiek szerint - tételesen tartalmazza, hogy az iskolának mi a dolga és feladata. Az iskola
ezt sajnos már az első évben, 2017-ben sem teljesítette. Az ön-

„A sok gyakorlásnak mindig
megvan az eredménye.” Nincs
olyan, aki nem hallotta volna még
ezt a mondatot. Erdős Cecília, 6.
osztályos tanuló minden területen
kimagaslóan teljesít, azonban talán a matematika az a tantárgy,
ami az egyik legjobban felkelti az
érdeklődését. Ebben a tanévben
két sikert is bezsebelhetett belőle.
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen korcsoportjában több száz
diák közül a legjobbak meghívást kapnak a megyei eredményhirdetésre, ahol 13. helyezést ért el. A Dugonics András
Matematikaverseny 3 fordulóból áll, a legsikeresebb tanulók
bekerülnek a következő megmérettetésre, Cili olyannyira
sikeresen vette az akadályokat, hogy egészen az országos döntőig jutott, ami Piliscsabán került megrendezésre, itt előkelő
8. helyezéssel gazdagította saját maga, családja, iskolánk és
falunk érdemét. Szeretnék köszönetet mondani Cilinek és
családjának, akik mindenben támogatják! További sok sikert
kívánunk!
Angyal Adrienn osztályfőnök, szaktanár
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kormányzat 2018-ban baráti beszélgetésre invitálta a fenntartót
és tisztelettel felhívta a figyelmét arra, hogy – habár 2017. évre
nem teljesítették a kötelezettségüket, ámde az önkormányzat
ennek ellenére átutalta az összeget. Egyértelműen, udvariasan
fogalmazta meg a település vezetősége, hogy a következő évben
a meghatározott időben tegyék meg nyilatkozatukat, és az önkormányzat támogatni fogja az intézményt. A megelőlegezett
bizalomnak sajnos az lett az eredménye, hogy nem kaptak a
következő évben sem a nyilatkozatot, azonban – elszámolás
hiányában – az iskola vezetői még határozottabban követelték
az általuk jogosnak vélt összeget.
Közel egy évet késve, 2018. decemberében érkezett az önkormányzathoz egy utólagos elszámolás, költségvetés. A kései időpont miatt már teljesen okafogyottá vált az esetleges
egyeztetés, valódi igények indokoltságának okainak felmérése,
mely mozzanatokat, mint az együttműködés igényét a felek a
megállapodásban gondosan lefektettek.
Ennek ellenére az önkormányzat évközben több millió forint értékben végzett értéknövelő és karbantartási munkákat.
Ugyanakkor egy korábbi megállapodás fényében fedezte az
iskola/óvoda pedagógusainak jubileumi jutalmainak összegét.
Ezen felül 2018. évre átutalt újra 4 millió forintot, és bizakodva
várja, hogy a hőn áhított valódi, kétoldalú együttműködés, és
párbeszéd végre valóban beinduljon.
dr. Ladányi Zsigmond, aljegyző

Iskolánkban nagyon fontos, hogy a tanulók megismerjék
hazánk történelmét is, idén a Március 15-i megemlékezésen a
6. osztályos tanulóknak volt az a feladata, hogy a különböző
korosztály számára is közelebb hozzák e jeles nap eseményeit.
A műsorban mind a 17 osztálytag szerepelt, akik előtte több
hétig szabad idejüket nem sajnálva készültek az előadásra. Egy
jelenettel mutatták be a gyerekek az aznapi történéseket, majd
egy verscsokor és végül nemzeti színű szalaggal táncolt koreográfia zárta a műsorunkat. Ezúton szeretném megköszönni a
6. osztálynak, valamint a 14 más évfolyamos tanulónak, hogy
színesítették műsorunkat, valamint Angyal Krisztinának, aki a
tánc betanításában, Tálosiné Bea tanítónőnek, aki a díszítésben,
volt a segítségemre.
Angyal Adrienn osztályfőnök
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Timaffy nap

www.

hedervar.
hu
mindig aktuális:
friss hírek, naprakész
közérdekû információk
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Vers-és prózamondó verseny Héderváron
Iskolánkban április elsején rendeztük meg a vers-és prózamondó
versenyt. A 102 diákból 32 mérette meg magát. Négy kategóriában
indulhattak a versenyzők, a következő eredmény született:
1-2. osztályos kategória:
1. helyezett:
Trnavská Lenka (1. o.)
2. helyezett:
Fléner Noel Milán (1. o.)
3. helyezett:
Berecz Anna (1. o.)
3-4. osztályos kategória:
1. helyezett:
Somogyi Lilla (4. o.)
2. helyezett:
Lukács Dárius Hannibál (3. o.)
3. helyezett:
Berecz Áron (3. o.)
5-6. osztályos kategória:
1. helyezett:
Erdős Cecília (6. o.)
2. helyezett:
Paulik Larissza (6. o.)
3. helyezett:
Berecz Dorottya (6. o.)
7-8. osztályos kategória:
1. helyezett:
Nádasi István Kristóf (7. o.)ó
1. helyezett:
Takács Tifani (7. o.)
2. helyezett:
Szabó Dalma Boglárka (7. o.)
A háromtagú zsűri tagjai voltak: Tirpákné Illés Eszter az óvári
anyaiskola alsós munkaközösségének vezetője, Fazekas Lászlóné

a lipóti színjátszó kör vezetője és Kiszelka Mariann a hédervári
iskola tagintézmény-vezetője.
Felkészítő tanárok voltak: Bari Istvánné, Szabóné Horváth Veronika, Hornyákné Sulyok Anita, Tálosiné Bognár Beatrix és Seresné
Domina Teréz. Köszönet illeti őket áldozatos munkájukért.
A kategóriák 1 és 2. helyezettjei képviselik a Timaffy tagiskolát
az április 11-én, Ásványrárón megrendezésre kerülő körzeti versés prózamondó versenyen.
Kiszelka Mariann, tagintézmény-vezető

30. FALUNAP HÉDERVÁRON
2019. június 8.
Bereczki Zoltán
Szűcs Judith
Laci Betyár
Aranykapu Zenekar
Kajárpéci Vízirevü
Lx-Ear Zenekar

Németh Rudolf és
zenekara
Karsai Klára
Hastánc
Hédervári Asszonykórus
Néptánc

Az est sztárvendége: KEROZIN

Sportjátszótér, Picik sátra, Buborékfoci,
Arcfestés, Légvárak, Darts Futball
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Óvodai hírek
Szeretnénk, ha a Hédervári Hírforrás
hasábjain a legkisebbekről, az óvodások
mindennapjairól is olvashatnának falunk
lakói. Örömmel, és vidáman búcsúztattuk
a telet, mindkét csoportban:
Szeretünk minél több időt tölteni a szabadban, akár sétával, akár az udvarunkon
egy kis szabad mozgással. Ez utóbbit bővíti
egy új láncos lépegető udvari játék. Főleg
télen, de rossz idő esetén tavasszal, vagy

2019. tavasz

nyáron a mozgáslehetőséget a tornaszoba,
és a tornaszerek biztosítják, melyek sorát
egy új MOZGÁSKOTTA nevű tornaszer
gazdagítja, amit Danyi Ádám óvodásunk
családja vásárolt nekünk. Köszönjük.
Március 15-ére a szokott módon készültünk, ám rendhagyó módon ünnepeltünk.
A kis-középsősök a templom előtti emlékoszlopnál verseltek, énekeltek, a nagy-középsősök viszont Mosonmagyaróváron a

Hédervári Hírforrás

múzeumba látogattak, ahol élőben megismerkedhettek a szabadságharc jelképeivel,
eszközeivel. Kezükbe vehettek fegyvereket,
szablyát, tarsolyt, süveget, sőt ketten magukra is ölthették őket.
Az óvodai beíratás 2019. május 9, 10-én
lesz, várjuk szeretettel leendő óvodásainkat!
Tóthné Göndöcs Annamária
tagóvoda vezető
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Tűzoltóhírek
Kedves Olvasó! Pár mondatban szeretnénk Önökkel megosztani
mi történt az első negyedévben a tűzoltók háza táján. Községünkben nagy beavatkozást igénylő káresemény szerencsére nem történt. Balesetmegelőzés céljából egyszer segítettünk,mikor a viharos
szél lesodort két cserepet a templom tetejéről, melyek fennakadtak
a csapadékelvezető csatornában,ezeket kellett eltávolítanunk,illetve
egy alkalommal baleseti helyszín biztosításában álltunk a bajbajutott rendelkezésére. A szomszéd településeket három alkalommal
segítettük, avartűz oltásánál két alkalommal,egyszer pedig a
Duna töltésén a vízszintemelkedés miatt bekövetkező műszaki
mentésben vettünk részt. A szertárunk korszerűsítésének munkálatai is új fázisba léptek, a vizesblokk teljesen elkészült ,idén a
parancsnoki iroda megújítása kezdődött el az elektromos hálózat
szükségszerű felújításával egyidejűleg. Ebben a munkában sokat
vállalnak tagjaink és a tűzoltó gyerekek szülei, kiknek ezúton is
köszönjük a segítséget!
A szakmai képzések is tovább folytatódtak, 4 tagunk kiemelt
vizsgáztatói dicsérettel újabb sikeres kisgépkezelői vizsgát tett.
Büszkélkedhetünk új tagokkal is,felnőttek és gyerekek is jöttek
közénk.
A gyerekcsapatainkkal részt vettünk a területi katasztrófavédelmi versenyen, ahol szép eredményt értünk el. A verseny
elsősegély állomásán elért győzelmükkel a gyerekek kvalifikálták
magukat a verseny megyei fordulójára,melyre már készülünk. A
verseny május 15.-én kerül megrendezésre az UFM Arénában. A
tűzoltóverseny edzései is elkezdődtek, 5 csapatunk indul 2 fiú,1
lány illetve 1 férfi és 1 női kategóriában. A gyerekverseny május
10.-én Bezin, a felnőtt május 11.-én Levélen kerül megrendezésre.
Szívesen várjuk a szurkolóinkat, jöjjenek velünk minél többen!
Közösségi munkákban is részt vettünk, a Hédervári Baráti Kör
faültetésénél locsolásban nyújtottunk segítséget, az Önkormányzat által hirdetett szemétgyűjtési akcióban pedig 15-en vettünk
részt. Volt egy jótékonysági rendezvény is, melynek sikeréhez
hozzájárultunk. A Tegyünk a beteg és leukémiás gyermekekért
alapítvány javára szervezett rendezvényen a gyerekcsapataink
bemutatót tartottak és meghívásunkra a Főnix Motoros Klub
tagjai is megint a jó ügy mellé álltak, és meglepetésprogramként

motorozhattak a gyerekek, természetesen nagy volt az öröm.
Feladataink akadnak még szép számmal, jelenleg 3 elbírálás alatt
álló pályázatunk van, reméljük sikeresek lesznek. Szervezzük a
nyári tűzoltó tábort, már eddig óriási az érdeklődés. A tábor
részleteiről az érdeklődők a Hédervár Tűzoltó Egyesület közösségi
oldalán találnak információt!
Lesz még egy nagy rendezvényünk ,egyesületünk idén ünnepli
fennállásának 130. évfordulóját,az ünnepséget szeptember 21.én tartjuk.
Bemutatókkal részt veszünk a falubeli rendezvényeken, és
május 1.-én is nagy szeretettel ,finom pecsenyével várjuk szimpatizánsainkat, támogatóinkat. Természetesen ifjú tűzoltóink és
készülnek meglepetéssel!
Utoljára, de nem utolsósorban szeretnénk megköszönni az
önkormányzat működésünkhöz nyújtott támogatását és az eddigi
szponzoraink tárgyi, pénzbeli adományait, mellyel hozzájárulnak,
szakmai munkánk színvonalának emeléséhez, ahhoz, hogy utánpótlás nevelésünk továbbra is sikeresen folytatódhasson,illetve
rendezvényeink méltó megrendezéséhez!
Köszönöm, hogy figyelemmel kísérik tevékenységünket!
A Hédervár Tűzoltó Egyesület tagjai nevében:
Ábrahám Szilvia

Radek Árpádné 90 éves

Szemétszedés
2019. március 23. szombat az országos akcióhoz az önkormányzat
is csatlakozott, Antóniné Gizike kezdeményezésére. Köszönjük
a falu szépítését a szorgos lakosainknak, és az aktívan jelen lévő
Tűzoltó és Polgárőr egyesületünknek.
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2019. január 11-én töltötte
be 90. életévét Vilma néni.
Ezt a szép kerek évfordulót
szerettei körében jó egészségben töltötte. Lánya, fia,
5 unokája, és 2 dédunokája, rokonok, ismerősök
köszöntötték e jeles alkalomból.
Jó egészséget kívánunk
neki!
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Önkormányzat felújítása

Napelemek a tetőn

Napelemeket szabályzó inverterek

Új gázkazán

Külső hőszigetelés

Külső hőszigetelés ásványgyapottal

Önkormányzat nagyterem

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész
közérdekû információk
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HÉDERVÁRI
CIVIL NAP ÉS MAJÁLIS
2019. május 1.
PROGRAMOK:

Reggel 8 órától zenés ébresztés a Rába Koncert fúvószenekarral
A délelőtt folyamán sütés főzés a sportpályán:
Nefelejcs Nyugdíjas Klub:
Pincepörkölt, lángos
Egyházközség, Gyermekekért Alapítvány, Hédervár
Templomaiért Alapítvány:
Csánkos babgulyás, palacsinta
Hédervári Polgárőr egyesület: Vaddisznópörkölt
Hédervári Tűzoltó egyesület: Tárcsán sült hús
Baráti Kör:
Vadpörkölt
Hédervári Sportegyesület:
Marhapörkölt
Hédervári Önkormányzat:
Hédervári babgulyás
Háttérprogramok:
11:00 órától: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt csúszdás légvár,
ugrálóvár, népi fajátékok, arcfestés, csillámtetoválás

IMPRESSZUM: HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS – Hédervár közösségi információs lapja • Szerkesztőbizottság: a hédervári képviselőtestület • Kiadó: Hédervár
Község Önkormányzata • Nyomdai előkészítés: Mesics Róbert • Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. • Megjelenik negyedévente • Ingyenes kiadvány.
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