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Juhász Gyula

KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Karácsony – Az igazi ajándék a másik ember
A karácsonyi ajándékozás sokunkat el tud sodorni, hosszú igazi ajándék a másik ember, testvér, gyermek számunkra és
listákkal járjuk végig a bevásárló központokat és vásárolunk legnagyobb ajándékként magunkat tudjuk ajándékozni, amihez
személyre szabott meglepetéseket vagy éppen képes albumot, sza- idő kell. Engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy ajándékká
kácskönyvet, bort és csokoládét, amit végszükség esetén bárkinek váljunk egymás számára. Szabadítsuk fel magunkat a megszokott
oda lehet adni. Természetesen teljesen jogos formája az ajándéko- ajándékozási elvárásoktól és adjunk az időnkből egymásnak az
zási láznak az, ha a gyermekeknek keresünk ajándékot, mert ők ünnepek alatt. Jézus Krisztus születésével a végtelen Isten az
nem rendelkeznek még olyan önállósággal, ami lehetővé tenné emberek közé lépett. Az Időtlen és Végtelen időt szentelt ránk.
számukra, hogy apróbb vagy nagyobb álmaikat megvalósítsák. Ebből az ajándékba kapott időből készíthetjük el a legnagyobb
De mi a helyzet velünk felnőttekkel? Számunkra mi lenne az igazi ajándékot szeretteink számára.
ünneplés karácsonykor? Valószínűleg már mindenki beszerezte
Kívánok Áldott, Békés Ünnepet!
Zsódi Viktor piarista atya
magának az év folyamán azt, amire igazán szüksége van. Jól
ismerjük a szeptemberben
átadott előkarácsonyi ajándékokat a családban. Így az
a fő kérdés, hogy szükségünk
van-e még egy üveg borra,
Békés Karácsonyt
még egy doboz bonbonra,
még egy szép képeskönyvre,
és
amit jövőre – esetleg átcsoBoldog Új Évet kívánunk
magolva – továbbadhatunk.
Leginkább „nem” a válasz.
minden kedves
Sokkal inkább van szükséolvasónknak!
günk időre! Időre a pihenéshez, időre a találkozáshoz,
időre az ünnepléshez. Az

Testületi jókívánság
Kedves Héderváriak!
Ünnepélyes keretek között az önkormányzat Képviselő
testülete 2019. október 22-én letette a hivatali esküt.
A testület tagjai: Juhász József polgármester, Danyi Péter
alpolgármester, Angyal Krisztina, Ábrahám Szilvia, Csanádi
Roland, Szabóné Németh Ágnes és Takáts-Szalay Adrienn.
A kapott bizalomra alapozva nagy lendülettel láttunk
munkához. Tudásunkat, kapcsolatainkat, tenni akarásunkat gyönyörű településünk javára fordítjuk. A következő
5 évben minden lehetőséget megragadunk, ami fejlődést
hozhat Hédervárnak! Ehhez kérjük továbbra is az önök
tanácsait, támogatását!
Kívánjuk kedves Mindannyiuknak, hogy az ünnep szóljon
az egymásra odafigyelésről, a meghitt beszélgetésekről!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új évet
kívánunk szeretettel!
Juhász József polgármester, Danyi Péter alpolgármester,
Angyal Krisztina, Ábrahám Szilvia, Csanádi Roland,
Szabóné Németh Ágnes és Takáts-Szalay Adrienn.

Adventi jótékonysági vásár a hédervári
óvoda és iskola javára!
December 7-én 17 órakor a templomnál a második gyertyát
a Timaffy iskola és a Napsugár óvoda gyújtotta meg, ünnepi
keretek között. Ünnepség után Pali atya megszentelte a falu
fenyőfáját és együtt feldíszítettük a gyerekekkel a Tűzoltó
egyesület segítségével. Közben 17 órától már megkezdődött
a Polgármesteri hivatal dísztermében a szülői munkaközös-
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ség sütemény és karácsonyi dekorációs jótékonysági vására.
A képviselő testület pedig forralt borral, teával és zsíros kenyérrel várta az ünnepre hangolódókat, aminek bevételét szintén
a gyerekek javára fordítja. Köszönjük, hogy ilyen sokan részt
vettek és támogatták a gyerekeket.
Angyal Krisztina

Hédervári Hírforrás
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Idén sem kerülte el az önkormányzat Mikulása
a mi kis falunkat!
December 5-én több, mint 140 gyermek
várta nagy izgalommal, valakik félénken
valakik mosolyogva, hogy személyesen
is találkozhasson a falu Mikulásával. Rajzokkal, mesékkel, énekekkel köszöntötték
a gyerekek a Télapót. Köszönet mindenkinek, ezért a csodálatos délutánért.
Angyal Krisztina

Hédervári képek
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Hédervárért Nonprofit Kft.
Tisztelt Héderváriak!
Röviden összefoglalnám 2019.október 15.-i választás óta, a
Hédervárért Nonprofit Kft mit is tett a faluban. Elvitettük és
elvitettük a felhalmozott hulladékot, ami április óta keletkezett
a faluban (5 kistraktor pótkocsi és 1 konténer telt meg). Rendet
tettünk a tűzoltószertár mögött található önkormányzati raktárban. Rendet tettünk a Nonprofit Kft műhely helységeiben.
Az önkormányzat évtizedes irat hulladékait szintén felpakoltuk
és elszállították. Rendbe hoztuk a zöldhulladék tárolóhoz vezető
utat. Itt traktor segítségével elsimították a gödröket, a többit pedig
murvával egalizáltuk (a traktort Danyi Péter biztosította). Rendbe
tettük a Duna parti sétányt: összeszedtük a szemetet, a lehullott
faágakat, a faluban keletkezett ághulladékot eltüzeltük.
Itt említeném meg, a jövőben tüzelésre már nem lesz szükség.
A település számunkra új traktorral gyarapodott. A traktorhoz
tartozik egy erős ágdaráló és talajmaró egység is. A régi traktor
5 éves, szinte napi szolgálat után elromlott, a rossz traktort
beszámolták az újonnan vásároltba. Az ágdaráló segítségével
már az adott helyszínen eltudjuk végezni, a feleslegessé vált
ágak feldolgozását. Környezetvédelmi és munkaóra megtakarítás szempontjából lényeges a településünknek. Rendbe
tettük a Parázsszög téren található játszóteret. Szemétszedés,
fűnyírás, száraz növényi hulladékok összegyűjtése, kis fák
kitányérozása, a homokozók felásása, a gyomok eltávolítása,
virágágyások megkapálása lett elvégezve. A tűzoltószertár
udvarán elvégeztük a fűnyírást és szemétszedést. A tűzoltók
is eltávolították az építési törmeléket, az önkormányzat által biztosított konténerbe. Folyamatban van a levelek összegyűjtése, elszállítása (a parkokból, temetőből, sporttelepről,
játszótérről, a falu központi zöldfelületeiről). Leszedtük az

óvodai drótkerítés, mivel a napokban új kerítést fog épülni.
Napokban zajlik a maradék tűzifa feldarabolása, kiszállítása.
Több időt szánunk a faluban található szemetesek kiürítésére,
buszmegállók seprésére, sózására.
Amit szolgáltatásként tudunk vállalni a faluban: Fűnyírás,
ágdarálás, zöldhulladék elszállítás, talajmarózás, veszélyes fa
kivágás.
Ha valaki szolgáltatást igényel, azt megteheti az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben, vagy keressen telefonon. Kérem
Önöket, ha pozitív vagy negatív észrevételük van a zöldfelületek
gondozásával kapcsolatban, jelezzék, mert közös érdekünk,
hogy szép és élhető legyen Hédervár!
E-mail: csanadi.roland@gmail.com • Tel.: 0630-935-8261
A jövőben, rendszeresen leírom, hogy mit tettünk és mi van
a terveink között!
Csanádi Roland, képviselő

Ezt Jól Kifőzték!

Aszfaltozás – pályázatból
A Magyar Falu programban utak felújítására nyertünk pályázati forrást. A képviselő testület első döntései között volt
a kivitelező kiválasztása. Egy megyei megbízható céget választottunk az utóbbi évek legnagyobb volumenű aszfaltozási
munkálataihoz.
2020 első negyedévében fog indulni a munka.
Új aszfaltburkolatot kap a Vásártér, a Petőfi, az Ifjúság,
a Vámkerék utcák!
A kivitelező vállalta a településen a kátyúzást is.

2019 október 29.-én átadásra, és elhelyezésre került az orvosi rendelőben a falunapi jótékonysági főzésből vásárolt
életmentő készülék!
Akiknek köszönjük önzetlen munkájukat: Brunner Bt.,
Dallos Tamás (Dudu taxi), Hajós Gábor és csapata, Nagy Péter
és segítője Kiss Tibi, Bekő Richárd és Gondár Roland.
Szervező: Bekő Liliána Helga
Minden hédervári nevében köszönjük!
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Idősek napi köszöntő
2019. november 29-én tartottuk kis falunkban az idősek napját. Köszönjük a hédervári iskola, óvoda csodálatos műsorát,
az Asszonykórus és a Nefelejcs klub előadását, a Kelet Lányai
hastánc csoport keleti hangulatát, a Győri Nemzeti színház előadóinak az est fénypontját. Köszönjük a finom ételt, süteményt,
és mindenkinek, aki támogatta és segítette, hogy az est ilyen
csodálatosan sikerüljön.
Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek és, hogy velük együtt
ünnepelhettünk ezen a szép napon! Az Isten tartsa meg Önöket
sokáig, egészségben, szeretetben és boldogságban!
Jó egészséget kíván a hédervári Önkormányzat mindenkinek!
Angyal Krisztina

2019. tél
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Beszámoló a Hédervári Polgárőr Egyesület munkájáról
Kedves Héderváriak, Kedves Olvasók!
Már jó ideje hagyomány, hogy a civil
szervezetek „A Hédervári Hírforrásban„
beszámolnak az éves tevékenységükről ezúton szeretnénk mi is beszámolni a 2019.
évben végzett tevékenységünkről
A Hédervári Polgárőr egyesület szeptemberben megtartott közgyűlésén az elnökség
elemezte az egyesület 2018. évi munkáját az
egyesület pénzügyi helyzetét és tájékoztatta
a tagságot a 2019. évi fő tervekről, feladatokról, melyet a tagság támogatott és elfogadott
egyesületünk 28 főből áll.
Polgárőr egyesületünk 21 éve működik a
faluban, 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 lakossági
és a hivatásos szervek közötti bizalom és
együttműködési készség erősítését.
A helyi közrend és közbiztonság védelme
érdekében polgárőreink rendszeres járőrszolgálatot látnak el, szolgálataink során
igyekszünk a falu valamennyi utcáját bejárni
s meggyőződni a falu lakosainak biztonságáról az észlelt rendellenességekről pl. a
faluban többször felbukkanó autóról,vagy jó
ideje elhagyott autóról, de volt már rá példa ,
hogy zavartan viselkedő, helyismerettel nem
rendelkező személy miatt kellett a hatóságok
segítségét kérnünk, melyet minden esetben
megkaptunk, hisz állandó és jó kapcsolatot
ápolunk a falunkban szolgálatot teljesítő
körzeti megbízottakkal és ha bármi rendellenességet tapasztalunk tájékoztatjuk őket
és az üggyel kapcsolatban visszajelzést kapunk tőlük. Munkánkat az alapszabályban
meghatározott célok, és feladatok mellett az
Országos Polgárőr Szövetség által előírt célkitűzések figyelembe vételével igyekszünk
végezni. Polgárőr egyesületünk rendszeresen részt vesz a Hédervári közösségi

6

sportesemények biztosításában, valamint
a faluban történő közösségi események: a
falunap , a falun átvezető futóversenyek, a
katolikus egyházi ünnepek, körmenetek,
helyszíneinek biztosításában. A faluban
megrendezésre kerülő ünnepélyek, megemlékezések során is szép számmal jelen
vannak egyesületünk tagjai.
Polgárőr egyesületünk a közrend és
közbiztonság védelmén kívül még támogatja a környezet és természetvédelmi
tevékenységet is. A szebb, élhetőbb környezet érdekében az önkormányzat által
szervezett szemétszedési akcióban is az
egyesületünk tagjai szép számmal részt
vettek , melynek során nagy mennyiségű
szeméttől szabadítottuk meg a falun átvezető utak mentét, a tereket, erdők alját.
Novemberben önkormányzat két napos
hulladékgyűjtést szervezett, melynek során a falu lakosságának lehetősége volt az
elhasználódott, feleslegessé vált háztartási
hulladékoktól megszabadulni. mid a két
napon polgárőreink segítettek a lakosoknak
a lakosoknak a feleslegessé vált hulladékok
konténerbe történő elhelyezéséről s egyben
ügyelve arra, hogy a konténerbe veszélyes
hulladék ne kerüljön. Hogy a falu lakossága
méltón emlékezhessen elhunyt szeretteikről mindenszentek és halottak napján és
az azt megelőző napokban egyesületünk
tagjai közül szinte egész nap jelen volt a
temetőben és annak környékén. Temetések
alkalmával szintén két polgárőrünk vigyáz
a templomnál és a temetőnél az autók biztonságára a szertartások ideje alatt.
Az Megyei Polgárőrnap idén szeptemberben Győrszemerén került megrendezésre ahová polgárőrinket is meghívták ,
ahol polgárőreink szép számmal vettek
részt , melynek során lehetőségünk nyílt
más településeken működő polgárőr
egyesületek működésébe betekinteni,
tapasztalatot cserélni.
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.

Hédervári Hírforrás

Tisztelt Hédervári lakosok, hogy munkánkat még hatékonyabban tudjuk végezni
szükség van az Önök segítségére járjanak
nyitott szemmel, ezúton szeretném a figyelmüket felhívni, hogy a téli időszakban is vigyázzanak értékeikre és környezetükben élő
idős emberekre. Ha valami rendellenességet
észlelnek, kérjük jelezzék a legközelebb lakó
polgárőrnek, merjenek szólni, hogy tudjunk
segíteni ha szükséges.
1956.október 23. nemzeti ünnepünk alkalmából az Országos Polgárőr Szövetség
Bu d ap e ste n
díszünnepélyt
tartott, melynek során kitüntetések és
elismerés ek
átadására is
sor került. Az
Országos Polgárőr Szövetség
elnökségének
döntése értelmében – az Év Polgárőr Pedagógusa” kitüntetést adományozta Rigó Ferencnének ezzel
elismerve és megköszönve a polgárőrség
érdekében végzett áldozatos munkáját.
Az alkalmat megragadva ezúton szeretnék köszönetet mondani Hédervár Község Polgármesterének a Képviselő Testület tagjainak a támogatásért, valamint a
falu lakosságának a SZJA 1%-át,melyet
az egyesületünk részére ajánlott fel, ezzel
megkönnyítve az egyesület működését.
Az ünnep közeledtével szeretnék köszönetet mondani minden kedves támogatónak , a falu lakóinak és nem utolsó
sorban polgárőr társaimnak. Kívánom
,hogy lelkesedésük továbbra is töretlen
maradjon!
„Az emberi szív szeretetből áll össze,
adj ma egy darabot másoknak belőle.
Ne félj, hogy elfogy , hisz neked is adnak,
azért van értelme e gyönyörű napnak.
Adj belőle bátran, így lesz szép az álom,
legyen Nektek csodaszép e mesés karácsony!”

Ezzel a szép karácsonyi idézettel kívánok
Hédervár valamennyi lakójának Áldott,
Szeretetteljes, Békés Karácsonyt a Hédervári
Polgárőr egyesület valamennyi tagja nevében:
Rigó Ferenc, a Polgárőr Egyesület elnöke
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„ÉNEKELJ, MERT A DALBAN SZÍV DOBOG!”

Hédervári Asszonykórus – 2019. 2.félév
Előző beszámolómban kórusunk idei első féléves tevékenységéről írtam.
Júniusban egy szabadtéri
összejövetellel zártuk ezt az
időszakot. Kellemes zene mellett, a Nagyi által főzött finom
pörkölttel és süteményekkel
láttuk vendégül a darnózseli,
hegyeshalmi és kimlei énekkar
tagjait.
Támogatóinknak akkor is
megköszöntem a segítséget és
most is ezt teszem. Egyúttal elnézést kérek Bekő Jánostól, aki
kimaradt a nevek közül. Neki
is köszönjük, hogy segített! A
nyári szünet után augusztus
végén elkezdődtek ismét a kóruspróbák. Szeptemberben a
Hédervári Baráti Kör jubileumi
rendezvényén szerepeltünk.
Októberben a felújított orvosi rendelő átadásán énekeltünk,
majd a Vass Lajos Népzenei
Szövetség Minősítő Versenyén
mérettük meg magunkat, ahol
ARANY fokozatot kaptunk.
Ez azt jelenti, hogy a tavasszal
megrendezendő középdöntőbe
jutottunk. Nagyon örülünk ennek az újabb sikernek!

November a karácsonyi felkészülés jegyében telt el, illetve a
hónap végén a községi „ ldősek
napi „ rendezvényre kaptunk
meghívást. Szigetközi és rábaközi népdalcsokrot énekeltünk,
a visszajelzésekből ítélve mindannyiunk örömére.
Műsorunk után polgármester
úr virágcsokorral köszönte meg
karvezetőnk eddigi munkáját és
gratulált születésnapja alkalmából. December 7-én Ászáron
szerepelt a Hédervári Asszonykórus. Immár 4. alkalommal
kaptunk meghívást ottani barátainktól, amit örömmel fogadtunk.
December 22-én vasárnap
fél 10-kor a Szentmise előtt,

a Hédervári Szt.Mihály templomban tartjuk hagyományos
karácsonyi koncertünket. Ezúttal vendégkórusok nélkül.
Szeretettel várunk minden
hédervári lakost, a gyönyörű
karácsonyi énekekkel szeretnénk Mindannyiuknak szép
karácsonyt és boldog újévet
kívánni.
Így év végén köszönetet
mondok kórustagjainknak az
idei aktív munkájukért, hogy
szabadidejük egy részét a közös
éneklésnek szentelték. Folytassuk így továbbra is, sőt másokat
is várunk közénk!
Jövő februárban a 15 születésnapját ünnepli énekkarunk,
szeretnénk erről méltóképpen

megemlékezni. Még keressük
hozzá az anyagi lehetőségeket!
És még egy köszönet;
Adlovits Erzsébet zenetanárnő a kezdetektől a Hédervári
Asszonykórus vezetője! Ezúttal is köszönjük az eddigi tevékenységét és jó egészséget,
további közös, sikeres munkát
kívánunk Erzsi néninek!
Beszámolóm zárasaként,
minden kedves hédervári lakosnak, a Hédervári Hírforrás
olvasóinak, áldott karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet
kívánok a Hédervári Asszonykórus nevében!
Pintér Ildikó
alapító kórustag

Hajnali Szentmisék
Hagyományainkhoz híven Ádventi időszakban, roráte szentmiséken vehetünk részt
templomunkban.
December 02-től, három héten keresztül, hétfőtől péntekig reggel 7:00 órakor
kezdődnek a hajnali szentmisék.
Gyermekeinknek egyéni és osztály szinten
Angyalkagyűjtő versenyt hirdetünk.
Szeretettel várjuk a családokat, szülőket,
nagyszülőket egyaránt. Lélekben csendesedjünk el, készüljünk közösen karácsony
ünnepére.
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Iskolánk életéből
„KÁNONI VIZITÁCIÓ”
„Legyetek bátrak a mindennapi munkátok során!
Pedro Aguado piarista rendfőnök 2019.
október 28-án hétfőn érkezett Mosonmagyaróvárra, Miguel Giraldez európai generálisi asszisztenssel.

Generális Atya a hédervári diákokkal
és tanárokkal személyes beszélgetést folytatott. Nagy örömmel köszöntötte fiatal
Piarista közösségünket, bíztató szavait
mélyen szívünkbe zártuk. A szívélyes találkozásból erőt merítettünk. Humorával,
közvetlenségével megérintette fiataljainkat,
akiket büszkeséggel tölt el, hogy a Piarista
Nagycsalád tagjai lehetnek.
Seresné Domina Teréz tagintézményvezető
PROJEKTNAP
2019. október 18-án tagintézményünk
diákjai színvonalas műsorral vettek részt
a mosonmagyaróvári projektnapon. A
szereplők magas színvonalú produkcióját
az osztálytársak, és a többi hédervári diák

nagy figyelemmel követte. A látványos
díszleteket felvonultató, korhű történelmi
környezetben megrendezett programok tevékeny részesei voltunk. A középkorra jellemző tárgyak és fegyverek sorát mutattuk
be. Mátyás király udvarába érkező török és
itáliai követséget elevenítették meg. A siker
igazi fokmérője volt, hogy sok járókelő a
járdáról szájtátva figyelte az előadást. A
diplomaták választékos beszédeit, a táncos
lányok remek előadása zárta.
Felkészítő tanár: Tóth Tibor
EGÉSZSÉGNAP
Októberi délelőttön Egészségnapot tartottunk iskolánkban. Változatos programokat szerveztünk diákjainknak. Juhászné
Tolnai Klára védőnő nagy segítségünkre
volt a programok összeállításában: örömünkre szolgált, hogy Dr. Zsilavi Fábián
háziorvosunk megtisztelt bennünket jelenlétével és
7-8. osztályos gyermekeinkkel jó hangulatú beszélgetést folytatott a betegségekről.
Köszönjük segítségét! További munkájához
jó egészséget kívánunk!

A Magyar Vöröskereszttől - Mihályi
Mária elsősegélynyújtást, sebellátást, újraélesztést mutatta be az alsós és felsős
gyerekeknek.Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa Görbe Andrea és kolléganője az iskolai bántalmazásról és internetes
zaklatásról tartott előadást. Az egészséges
táplálkozásról iskolánk öregdiákja Juhász
Rebeka beszélt tanulóinknak. A szülők jóvoltából egészséges ételeket fogyasztottunk.
A szerelemről és párválasztásról védőnőnk
folytatott beszélgetést gyermekeinkkel.
A tanító nénik játékos sorversenyeket
szerveztek a kicsiknek.Ebben a tanévben
a Környezetvédelem, a környezettudatos
nevelés egyik meghatározó eleme iskolai
munkánknak. Fodor Iboly környezetvédelmi mérnők interaktív foglalkozást tartott, a
szelektív hulladékgyűjtésről. A Diákönkormányzat támogatásával beszerzésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények.
Fontos, hogy már kisgyermek korban
tudatosan odafigyeljünk környezetünk
védelmére, ökológiai lábnyomunk csökkentésére.
PALACSINTÁS NAP
2019.11.22-én iskolánkban Palacsintás
napot tartottunk. A Diákönkormányzat
szervezésében a gyerekek választhattak
nutellás, kakaós és lekváros palacsinták
közül. Az egész nap a finom édesség jegyében telt. Nagyon sok szülő vállalta, hogy
otthon süt, és reggel érkeztek is a friss, jó
illatú palacsinta csomagok. A nyalánkságok
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ADVENTRE HANGOLÓDÁS
Az adventi koszorú hétről hétre kigyúló
gyertyái a hit, remény, szeretet és öröm
jelképeként világítanak. Advent a karácsonyra való készülődés időszaka. Advent
hagyományosan az év legcsendesebb időszaka, bár manapság már közel sem olyan
nyugalmas, mint amilyen egykor volt. A

megtöltésén tanárok, szülők és gyerekek
közösen munkálkodtak. Az egész iskola
megtelt az illattal, majd a gyerekek pocakja telt meg finom palacsintákkal. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget
mindenkinek. A Palacsintás nap hatalmas
sikert aratott, mi sem bizonyítja jobban,
hogy már most várják a folytatást.
DÖK csapata

sütés-főzés, bevásárlás, ajándékok készítése
és beszerzése az ünnepi készülődés része,
de a lelki ráhangolódásról sem szabad
megfeledkezni. A várakozás során – karácsonyhoz közeledvén – minden vasárnap
eggyel több gyertyát gyújtunk meg, végül a
negyedik gyertya fellobbanása a karácsony
eljövetelét jelzi. A keresztény hitvilágban a
fény a reményt és a világosságot jelképezi,
mely Krisztus születése révén lép be az
emberek életébe.
Ebben az időszakban a házimunka mellett ne feledkezzünk meg a családtagjainkról sem, akik nem egy elfáradt, nyúzott
anyukát szeretnének látni. Koncentráljunk
inkább a közös feladatmegoldásban, együtt
végezzük a házimunkát, süssünk – főzzünk.
Ebben az időszakban még inkább odafigyelünk egymásra, a körülöttünk élőkre.
Horváth Melinda,
Szülői Munkaközösség Elnöke

Jövőnket sziklára építjük
Amikor 6 évvel ezelőtt férjemmel együtt két idősebb gyermekünk továbbtanulását kellett eldöntenünk, alaposan tájékozódtunk. Ekkor kerültünk kapcsolatba először a Mosonmagyaróvári
Piarista közösséggel. Elgondolkodtunk azon, hogy a piarista
oktatási rendszer hazánkban miért volt az elmúlt közel 370 év
során oly hatékony.
Piarista diák volt Széchenyi, Kossuth, Deák, Madách, Vörösmarty, Öveges József…. Lassan megérlelődött a válasz.
Az iskolához fűződő reményeink beteljesedtek. Óváron a szülői
munkaközösség aktív tagjaként dolgoztam. Ádám fiúnk az iskolának köszönhetően tehetségét kamatoztatta, egyetemista lett. Anna
ebben a tanévben fog végezni, emeltszintű érettségire készül.
Mindezek után örömömre szolgált, hogy 2016-ben a Piarista
Rend által fenntartott egyházi intézmény lett iskolánk és óvodánk.
A hédervári iskolában 22 éve tanítok. Iskolánk leépítése nagy
vesztesége volt községünknek. Mindent megtettem az intézmény
megmentéséért és annak 8 osztályossá való fejlesztéséért. Mélyen
vallásos családból származom. Hitemet és Máriás lelkületemet
drága jó szüleimnek és nagyszüleimnek köszönhetem.
Egyre közelebb kerültem a piarista szellemiséghez-lelkiséghez,
amely pedagógiai és vallási szempontból is nagyon igényes.
A rendalapító, Kalazanci Szent József az alapokmányban így
fogalmaz: „Ha a gyermekeket hitre és tudásra neveljük, boldog
emberekké válnak.”
Nevelni csak közösség képes. A tantestület közösséggé formálásáért a rend mindent megtett: lelkigyakorlatok, továbbképzések,
pedagógiai napok során közelebb kerültünk egymáshoz és betekintést nyertünk hazánk piarista intézményeinek műhely-titkaiba.
Mi is a Piarista Nagycsalád tagjává váltunk.
Tagintézmény-vezetőként köszönetet mondok Vereb Zsolt
atyának és elődömnek Kiszelka Mariannak. Negyedik piarista
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Szívből köszöntjük első osztályos tanulóinkat.
Eredményes munkájukhoz sok sikert kívánunk!
évünket kezdjük, intézményünknek kialakult szokásrendje van.
Jóleső érzéssel tölt el, hogy Zsódi Viktor igazgató úr és plébánosunk, Nyeste Pál szívügyüknek tekintik falunkat, amely a
Szigetköz gyöngyszeme.
Pedagógusként azt vallom, hogy mai világunkban elengedhetetlenül fontos az élethosszig tartó tanulás és a folyamatos megújulás.
Tanévnyitó ünnepségünkön a Szigetköz televízió kisfilmet készített
iskolánkról, mely az óvári Piarista Iskola honlapján a Hédervári
hírek alatt tekinthető meg.
Fontosnak tartom, hogy iskolai programjainkkal településünk
közösségi életét színesebbé tegyük, a civil szervezetekkel közösen
tevékenykedjünk.
Mindent megteszek azért, hogy iskolánk és óvodánk a családokkal együttműködve méltó lehessen a „Piarista” névhez
Seresné Domina Teréz, tagintézmény-vezető
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Képek óvodánk mindennapjaiból
Mostanság gyakran hallhajuk, hogy „ez a világ el van veszve,
hisz az emberek csak magukkal foglalkoznak, nem törődnek
semmivel csak a saját kényelmükkel, a saját előbbre jutásukkal.
A következő néhány sorban így karácsony előtt ezt szeretném
megcáfolni.
Szeptemberben a nyári pihenés után nagy örömmel tértünk
vissza az óvodába. Egy Audi Hungáriás pályázatnak köszönhetően
Hornyák Tamás koordinálásával, Hajós Gábor segítségével, nagy
erővel vetettük bele magunkat a szervezésbe, a szükséges eszközök
beszerzésébe. Azután szeptember 21-én, egy gyönyörű napsütéses
szombaton lelkes kis csapattal ugrottunk neki óvodánk rövidnek
nem mondható kerítésének festéséhez, az újonnan beszerzett kerti
asztalok, padok festéséhez, összeszereléséhez, valamint két helyen
a padok aljának térkövezéséhez. Az Audi Hungária önkénteseiből,
szülőkből, hozzátartozókból, óvodai dolgozókból álló kis csapatot
Pali atya is erősítette. Jó volt látni a jókedvű, kedves embereket,
ahogy saját pihenőnapjukat feláldozva óvodánkért dolgoztak.
A jól végzett munka után az óvoda udvarán megebédeltünk. A
Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány finanszírozásával
Tóth Attila által elkészített finom pörköltnek, és hozzá Danyiné
Edina ízletes salátájának elfogyasztása méltó befejezése volt a
napnak. Köszönet érte mindenkinek, aki valamivel is hozzájárult
a sikeres munkához!

Márton napra minden évben nagy örömmel készülünk a gyermekekkel. Szent Márton jó cselekedete példáján próbáljuk nevelni
gyermekeinket arra, hogy a társukat, másik embert szeressék, és
segítsék. Így tesznek minden évben Márton naphoz közeledve
falunk jóérzésű lakói, akik jótékonysági bálunk támogató jegyeit
megvásárolva járulnak hozzá óvodásaink mindennapjainak jobbá,
szebbé tételéhez. Köszönjük!
Pali atya kezdeményezésére ebben az évben Márton nap estéjén
lámpásokkal a kezünkben, énekszóval vonultunk a faluban, de
nem csak az óvodásaink és családjuk, hanem néhányan a falu
lakói közül is csatlakoztak hozzánk. Amikor az óvodához visszaértünk, a dajka nénik által sütött, még a terményáldásból kapott
almát és tököt jóízűen elfogyasztottuk. Annyira jól sikerült ez a
programunk, hogy biztosan jövőre is megismételjük.
Idősek napjára is nagy szeretettel készültünk, vittük kis műsorunkat.

Karácsony tájékán a segítés, az adakozás, az ajándékozás minél
inkább előtérbe kerül. Gyermekeink az általunk közvetített mintát
követik. Ha mi fontosnak tartjuk, hogy segítsünk másokon,/és
nem csak karácsonykor/ hogy adakozzunk, ajándékozzunk, Ők
is így tesznek. Megtapasztalhatják általa, hogy nem csak kapni,
hanem adni is legalább annyira jó. Ezáltal kapják tőlünk, felnőttektől a legnagyobb ajándékot!
A karácsonyváró délutánunkra már most nagy izgalommal
készülünk, szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, óvodánk
nyugdíjasait, hogy megajándékozhassuk egymást kis műsorunkkal, az együttlét örömével.
„Karácsony ünnepén az a kívánságom,
legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik az emberek szívében”
Az óvodások, és az óvoda minden dolgozója nevében kívánok
mindenkinek ÁLDOTT, SZERETETTELJES ÜNNEPET, ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Tóthné Göndöcs Annamária, tagóvoda vezető
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Tűzoltó Egyesületi Hírek
Kedves Olvasó!
A Hédervár Tűzoltó Egyesület második féléve is tevékenyen
telt. A július végén megrendezett tábor kapuzárása után elkezdődtek a 130-as évforduló jubileumi ünnepségének munkálatai.
Szeptember 21.-én zászlószenteléssel egybekötött évforduló
meghitt pillanatait élhettük át elöljáróink, környékbeli tűzoltóbajtársak, a bősi tűzoltótestület tagjai és díszőrsége, és több
hédervári érdeklődő részvételével. A felvonuláson az érdeklődők megcsodálhatták a felújított régi szerkocsinkat,melynek
lovak általi mozgatását nagyon köszönjük Szabó Gyula bácsinak és családjának,valamint Miklósnak és Leventének,hogy aki
akarta fel is próbálhatta az általuk viselt gyönyörű szűröket.
Az esti bálon résztvevők anyagi támogatását is hálás szívvel
köszönjük.
Október elejére elkészült a motoros mozgatású szerállás
kapunk,mely újabb nagy lépést jelent a teljeskörű szertárfelújítás útján. A régi kapu leemeléséhez nyújtott segítséget
köszönjük a Bölönyi Daru tulajdonosainak.
A munka továbbra is folytatódik,önkormányzati segítséggel
sikerült elszállíttatni a felújítás során felgyűlt építési törmeléket, a munkagép,mellyel Danyi Péter segítette egyesületünket,
sok lapátolási munkától mentett meg bennünket,nagyon
köszönjük neki.
Jelenleg véghajrában a 2020-as pályázati időszak, most
azért dolgozunk,h ogy minél több anyagi forráshoz jussunk
a következő esztendőben.
Szakmai feladat szerencsére nem sok volt, többnyire indok
nélkül bekapcsolt tűzriasztók által generált vakriasztások
voltak a szomszéd községből.
Két tagunk jelenleg képzésen vesz részt, így csapatunk hamarosan újabb szaktevékenységet végző tagokkal bővül.
Átvettük a 2019-es évi pályázatokon nyert tárgyi eszközeinket a megyei kirendeltségen,ezáltal eszközparkunk 2 db nagy

fényerejű keresőlámpával és 2 db különböző méretű motoros
láncfűrésszel gazdagodott.
Nagy büszkeség a számunkra,hogy az október 5.-én Salgótarjánban megrendezett Önkéntes Mentőcsapatok versenyén,
a Szigetköz Mentőcsapat országosan a 2. helyen végzett. A
rajkai, ásványrárói és mosonmagyaróvári bajtársak mellett
két hédervári tűzoltó, Csáki Károly és Tóth Ferenc erősítette
az ezüstérmes csapatot, gratulálunk a résztvevőknek.
Elkezdődött a verseny felkészülési időszak is,a gyerekcsapatokkal készülünk a polgárvédelmi versenyre.
Pár tanács az ünnepi időszakra:
Legyenek kiemelt figyelemmel a nyílt láng használatára!
Adventi koszorút,gyertyát soha ne hagyjanak őrizetlenül!
A karácsonyfaégők is túlmelegedhetnek, ezért ha elhagyják
otthonaikat ezeket is mindig áramtalanítsák!
Amennyiben a sütőolaj a főzés során túlhevül és belobban
soha ne vízzel próbálják eloltani!
Ha a lakásba hazaérve gázszagot éreznek, ne használjanak
elektromos berendezéseket, a villanyt se kapcsolják fel!
Gondoskodjanak otthonukban menekülési útvonalról, a karácsonyfával ne torlaszolják el a közlekedési utakat, teraszt!
Lehetőség szerint rendelkezzenek szén-monoxid érzékelővel,
ezek az eszközök 3600 Ft-tól beszerezhetőek és számtalan
esetben mentettek már életet!
Ha valaki nem ellenőriztette kéményét, még mindig megteheti, a katasztófavédelemnél kell jelezni, ha igényt tart az
ingyenes szolgáltatásra!
Ha mégis segítségre lenne szükségük hívják a 112-es központi hívószámot,és természetesen a helyi önkéntesek is
rendelkezésükre állnak!
A Hédervár Tűzoltó Egyesület tagjaival együtt kívánok mindenkinek áldott, békés, meghitt karácsonyt, és olyan 2020-as
új évet amilyet szeretne!
Ábrahám Szilvia

Kerékpáros pihenőhelyek

A kápolna kertben és az önkormányzat előtti parkban a
SacraVelo pályázat keretében 2020 tavaszán kerékpáros pihenőhelyek lesznek kialakítva a kerékpáros turizmus segítésére.
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30 éves a HÉDERVÁRI BARÁTI KÖR
A Hédervári Baráti Kör 2019. október 19-én ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Iskolánk tanulói lelkesen készültek az
ünnepre. Vajon milyen lesz Hédervár 30 év múlva?
Az alsó tagozatos gyerekek az osztályfőnökök segítségével
rajzokat, képeket készítettek, a felső tagozatos diákok pedig fogalmazást írtak elképzeléseikről, településük jövőjéről. A Baráti
Kör felhívására 6 pedagógus vezetésével 75 tanuló munkálkodott.
Mindannyian szeretnek itt élni, büszkék erre a falura, jövőjüket
ide tervezik, pozitívan gondolkodnak Hédervárról.
A rajzokat Borbély Károly festőművész díjazta.
A fogalmazásokat Radek József a Palatia Nyomda Kiadó Kft.
igazgatója és Prof.Dr. Rechnitzer János a Széchenyi István Egyetem
rektora értékelte. Mindhárman Hédervár szülöttei.
Rajzverseny helyezettjei:
1. hely:
1.H. osztály közös rajza
2. hely:
Cseh Barnabás 3.H.
3. hely:
4.H. osztály közös rajza
Külön díj: Dobrovics Adél 3.H.

Fogalmazás verseny helyezettjei:
1. hely:
Szabó Dalma Boglárka 8.H.
2. hely:
Horváth Zalán 7.H.
3. hely:
Mihályi Hanna 7.H.
Külön díj: Borbély Levente 8.H.
Külön díj 5. H. osztálynak
Köszönet a felkészítő tanároknak a színvonalas munkákért:
1.H.:
Tálosiné Bognár Beatrix
2.H.:
Bari Istvánné
3.H.:
Szabóné Horváth Veronika
4.H.:
Hornyákné Sulyok Anita
5-6.H.:
Paszterkóné Angyal Adrienn
7-8.H.:
Seresné Domina Teréz
Bízunk benne, hogy a gyermekek által megálmodott tervek
nagy része 30 év múlva megvalósul!
Köszönjük a Baráti Kör által felajánlott értékes díjakat!

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész közérdekû információk
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