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KARÁCSONY
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.
Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

Karácsonyi gondolatok
Tisztelt Hédervári Polgárok, kedves Olvasó!
A hédervári Hírforrás megjelenő száma karácsonyi számnak,
ugyanakkor év végi visszatekintő kiadványnak tekinthető.
Most, amikor ezeket a sorokat írom, már a karácsonyi készület
és az Ünnep körül járnak gondolataim és talán a mindennapi
teendők között sokunknak ott motoszkálnak a fejében, milyen
lesz az idei karácsonyunk?
Ha visszatekintek életem karácsonyaira, akkor nagyon sokféle
emlék tolakodik elő. A felnőtt korig a karácsonyi ünnepeim
családi körben zajlottak. Nagyon vártuk a „karácsonyi” szobában feldíszített fát, az ajándékokat - amik legtöbbször új játékok
voltak, a finom vacsorát, és az ünnepi együttlétet, éneklést és
a közös játékot. Emlékszem arra, hogy kamasz gimnazista
koromban magyar tanárunk által kért fogalmazványban arról írtam, hogy a templomban nagyon mély béke töltötte be
lázongó lelkemet a karácsonyi éjféli szentmisén.
Katonaként megtapasztaltam, hogy milyen nagy érték a
karácsony ünnepe és a család. Mindenki számára természetes
volt, hogy ilyenkor a családos katonák és az „atyusok” – így
szólítottak minket, kispapokat ott a hírhedt Lenti laktanyában
a többiek -, kaptak szabadságot.
Ezt követően a szerzetesi éveimben az ünnep lelki tartalma,
gazdagsága, a sok szép irodalmi alkotás, a közösségre való figyelés és a választott rendtárs megajándékozása volt a készület és az

ünnep központjában. Nagy élményt jelentett a karácsony esti
ünnep után a távolabbi templomokban való szolgálat az éjféli
szentmiséken. A rendház kényelméből, hosszabb autózás után
a hideg templomban a hívekkel együtt ünnepelni, betlehemi
jelenetet idézte: a szent család szállás keresését és a pásztorok
dicsőítő énekét: Dicsőség a magasságban Istennek.
A karácsony egyetemes ünnep, minden emberé mindenütt
a világon. Ezt akkor tapasztaltam meg a legmélyebb valójában,
amikor majd 10 éve a karácsonyt külföldön, éppen New Yorkban töltöttem, abban a városban, amelyről azt tartják, hogy az
a város, amelyik sosem alszik. Valóban az éjszakai, sőt a kora
hajnali nyüzsgés szinte azonos intenzitású a nappalival legyen
akár tél, akár nyár, akár bármilyen ünnep. Kivéve a karácsonyt,
ekkor elcsendesedik a város, bezárnak az üzletek, a sok kultúrájú
város ünnepel. Nem a fényekkel és díszekkel, azok már november
közepén megjelennek az utcákon és az üzletekben, hanem befelé
fordulva, családi körben, templomban a lélek mélyén függetlenül
attól, hogy milyen nemzethez tartozik valaki, mi a vallása: keresztény vagy zsidó, muszlim vagy hindu; függetlenül attól, hogy hívő
vagy sem. A karácsony egyetemes ünnep. Mindenkié.
Mibe rejlik az ereje, mi érinti meg az embereket?
Az emberi élet legfontosabb, legmélyebb igénye a szeretet.
Az agg Szent János apostolt, a közösség kérlelte, hogy még
egyszer utoljára szóljon hozzájuk. Akkor két erős férfi vitte őt

a közösségbe, és mindenki izgatottan figyelte, mit fog mondani. „Gyermekeim, Isten a szeretet.” – hangzott utolsó tömör,
lényegre törő tanítása. A keresztény ember ennek a szeretetnek
földi megjelenését – Jézus születését ünnepli karácsonykor. Aki
nem hívő, az is erre a szeretetre születik, benne is él a vágy a
teljes emberi életre, aminek a lényege a szeretet. A csendes,
tapintatos, mélyről jövő szeretet. Az egyik rendtársam mesélte Budapest környéki szülőfalujáról, hogy az 50-60-as évek
párttitkárát látogatta meg annak élete végén, amikor súlyos
betegségben volt: mert jó ember volt, mert a juttatásként kapott, a vezetőnek járó bakancsot átadta olyan embernek, aki
a földeken és az erdőben végezte kétkezi munkáját. A halálos

ágyán, amikor megemlítették neki ezt a szinte rejtekben végbe
vitt jótettét, akkor könnybe lábat a szeme. Jézus tanítása: amit
a legkisebbnek tesztek, nekem teszitek.
Amikor építkezünk, akkor először a célokat fogalmazzuk
meg, majd ennek megfelelő terveket készítünk és így látunk
neki a kivitelezésnek. Karácsony közeleg. Látjuk-e a célt?
Mit szeretnénk megvalósítani ezen az ünnepen? Mit jelent a
szeretet megélése most, ezen az ünnepen számomra? Mit kell
előkészítenem ezért?
Áldott, a szeretetet igazi értékeit megélő, a másokra figyelő
ünnepet kívánok mindenkinek.
Futó Béla Sch.P. plébániai kormányzó

Jegyzői tájékoztató
Tisztelt Hédervári Lakosok!
A Darnózseli Közös Önkormányzati
Hivatal Hédervári Kirendeltsége kettős feladatot lát el a település munkájában. Egyrészt előkészíti és végrehajtja a
képviselő testület által meghozott helyi
döntéseket, másrészről pedig ellátja az
államigazgatási és az önkormányzati
feladatokat Hédervár és a közös hivatalhoz tartozó többi település vonatkozásában.
A hédervári hivatalban 1 fő igazgatási
előadó és 1 fő adóügyi ügyintéző végzi
a helyi ügyek intézését, a közös hivatal
székhely településén Darnózselin pedig
a gazdálkodást érintő munkák folynak,
melyet 4 fő ügyintéző lát el. A hédervári
Igazgatási előadó kolléganőnk 2020 november eleje óta anyakönyv-vezetői végzettséggel is rendelkezik.

A jegyzői ügyfélfogadási idő hétfő és
keddi napokon 8:00-12:00 valamint csütörtökön 13:00-16:00 óráig biztosított.
A kormány által két alkalommal is kihirdetett – jelenleg is fennálló – veszélyhelyzet miatt a hivatalban a személyes
ügyfélfogadást tavasszal és most a téli
időszakban is fel kellett függesztenünk. A
hivatali munka azonban a veszélyhelyzet
alatt is folyamatosan biztosított volt. A
képviselő testületi ülések megtárására
sincs ilyen helyzetben lehetőség, a testület hatáskörét ezen időszakában a polgármester gyakorolja. Ez újszerű kihívásokat
eredményezett a hivatal életében. 2020.
évben a képviselő testület 6 rendes 2
rendkívüli és 4 zárt ülést tartott, melyek
alkalmával összesen 78 testületi határozatot hozott és 9 rendeletet alkotott vagy
módosított. Megváltoztak többek között

a közterület használattal kapcsolatos szabályok, melyek 2021. január 1-től lépnek
hatályba, az új termelői piacon pedig
kialakításra került az árusítás szabályait
tartalmazó piaci működési rend.
Köszönjük a képviselő testület egész
éves kitartó munkáját e nehéz időszak
alatt.
Az idei évben pályázati forrásokból
több utca is aszfalt burkolatot kapott, új
piactér kialakítása valósult meg, megújult
az óvoda épülete, 2020. október 1-től
pedig mini bölcsődével gazdagodott
településünk.
Reméljük, hogy az új esztendő még
több pozitív változást hoz majd Hédervár
és az itt lakók számára!
Dr. Miletics László

Búcsúzó nyolcadikosok – 2020
Borbély Levente, Böősi Balázs,
Hamar Dávid, Hincsics Petra
Kata, Horváth Ádám, Nagy Barnabás Dominik, Nádasi István
Kristóf, Sebestyén Anikó Csenge,
Szabó Dalma Boglárka, Szabó
Dorina Kira, Szolnoki Dorina,
Takács Tifani
Sulyok Anita alsós osztályfőnök,
Seresné Domina Teréz
tagintézményvezető, osztályfőnök,
Zsódi Viktor Igazgató
A legjobbakat kívánva búcsúzunk
nagyszerű nyolcadikosainktól!
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2020 – Egy különleges esztendő túl
Hédervár, sok minden történt az idei
évben. A vírus helyzeten át a sikeres
történéseket vettük sorra Juhász József
polgármesterrel.
– Köszöntöm polgármester urat ez
évi egyetlen számunkban. Vágjunk bele:
Gondolta volna januárban, hogy mi vár
önökre ebben az évben?
– Erre a helyzetre senki nem gondolt,
hogy mi vár ránk, mivel kell megküzdeni
és ez milyen hatással van az életünkre.
– Hogyan alkalmazkodtak a kormány
által elrendelt veszélyhelyzethez?
– Márciusban az első önkormányzatok
egyike voltunk, akik a lakosaink számára maszkot, és egyéb védőfelszerelést
biztosítottunk. Angyal Krisztina és Ábrahám Szilvia fogta össze azt a segítő
csoportot, akik az idősebb lakosainkról
gondoskodtak. Vettünk ózongenerátort,
amelyet a tűzoltóink segítségével máig
tudunk használni fertőtlenítésre. Szóval
mindenki kivette a részét a munkából,
a gondoskodásból a mai napig. Mindezt
úgy tettük, hogy komoly anyagi forrásokat vontak el a költségvetésünkből.
Nagyon fontos az egymásra odafigyelés.
Sokat tanultunk és tanulunk ma is ebből
a helyzetből.
– Ebben a helyzetben sem álltak le az
önkormányzatnál?
– A hivatal működött, igyekeztünk
mindenkinek a segítségére lenni. Sőt az
év első MFP ( Magyar Falu Program)
sikeres pályázatának kivitelezése is ekkor zajlott. Útfelújítás történt a Vásártér,
Kisrét, Petőfi, Ifjúság, Dózsa, Vámkerék
utcákban több mint 20 millió forint értékben. Az elmúlt évtized legnagyobb
úthálózati felújítását tudtuk ebben a
helyzetben megoldani.
– A nyári időszakra is jutott bőven feladat. Megépült a piac is.
– Régi terv és álom volt, hogy legyen
a településünkön. Leaderes pályázati
forrásból épült a helyi piacunk, szép,
látványos faszerkezetű épülettel a falu
közepén.
Köszönet Karácsony Gábornak és szakértő csapatának! Úgy gondolom nagyon
jó hangulatú, egyedi megnyitót sikerült
szervezni a Szigetköz Szatyor szakmai
segítségével, a gólyalábasok emelték a
hangulatot, fergeteges volt a megnyitó.
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– Közben bővült a közterületi gépparkjuk.
– A Magyar falu újabb sikeres pályázatán tudtunk több eszközt is beszerezni, amiből kiemelkedik a két nagyon jó
minőségű fűnyíró traktor. Nagy segítségünkre lehet a jövőben a közterületek
hatékonyabb gondozásában.
– Őszre sikerült megnyitni a bölcsődét,
amire már nagy szükség volt
– Igen-Igen, nagyon sok munkánk van
benne. Szintén helyi vállalkozónk, az
Eco-Domov kiváló munkáját dicséri a
kivitelezés. A Top-os pályázati forrásból
igyekeztünk a legtöbbet kihozni. Nyári
időszakban zajlott a kivitelezés, sok szakhatósági feladatnak kellett megfelelni,
ami végül szeptemberre sikerült.
Így októbertől már tudtuk fogadni a
gyerekeket. Értük minden fáradságot
megért a munka.
– Év végére is jutott jó hír
– Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a
Magyar falu program keretében a KMB
lakás felújítására beadott pályázatunk
nyert. Nagy szükség volt rá, hisz az önkormányzati tulajdonban lévő épület

Hédervári Hírforrás

tetőszerkezete már beázik, így azt mindenképp meg kell csinálnunk. Jókor jön
a pályázati forrás.
A munkát 2021-ben tudjuk már csak
elkezdeni.
– Milyen hiányérzete van ebben az évben?
– A rendezvények, a nagy közös ünnepek. Nem volt falu nap sem, nem tudtunk
közösen főzni a civil szervezeteinkkel.
Fontosak a közösen megélt pillanatok.
Ez nagyon hiányzott.
– Mit vár a jövő évtől?
– Az év elején nem tudtuk mi vár ránk,
mennyire megváltozik az életünk. Menynyire fontos lesz az egészség, az egymásra
odafigyelés. A közösség teremtő erejére
támaszkodva, pozitív gondolatokkal várom, várjuk a jövő évet.
Nagyon remélem, hogy minden kedves
hédervári lakosunk, olvasónk jó egészségben, nagy lelki erővel lesz túl ezen a
helyzeten.
Az önkormányzat és a képviselő
testület nevében kívánunk Boldog Új
Évet Mindenkinek!
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Hédervár Templomaiért Alapítvány
Az elmúlt években már többször számoltam be Önöknek a
hédervári értékek megőrzéséért, ápolásáért tett egyéni és közös
munkánkról. Most hogy ismét közeledik az év vége, szeretném
Önöket tájékoztatni munkáinkról, terveinkről.
Ha a megszokott életünket fenekestül felborítja valami, legyen
az akár betegség, vírus, az emberi tevékenység, az élet nem áll
meg, előre kell nézni, tervezni, dolgozni, hogy az örököseink,
gyermekeink büszkék lehessenek ránk.
Úgy gondolom, szorgalmas munkával termelékeny éveket
hagyott maga után a Hédervári Egyházközség és a Hédervár
Templomaiért Alapítvány összefogása.
Hegedűs Imre alapította meg 1990-ben a Hédervár Templomaiért Alapítványt, harminc éve felismerve a jövő adta lehetőségeket, így segítve faluját, az évszázados értékek megmentését.
Templomaink egyre szebbek, modernebbek. Ebben az évben is
megszerveztük, megtartottuk, segítettük a községünket érintő
egyházi és állami megemlékezéseket, ünnepeinket.
Március 15-én nemzeti ünnepünkön a szentmise a hősökért
szólt, mely után megkoszorúztuk a kopjafát. Közösen emlékeztünk
falunk, egyházközségünk hőseire. 1925 óta, május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra emlékezik az ország.
A szentmise után az első és második világháborúban elesett
hédervári hősök emléktáblájánál fejeztük ki közösen tiszteletünket.
Göndöcs László emlékező beszédét követően az egyházközség
nevében Mézes Attila az egyházközség elnöke és a Hédervár
Templomaiért Alapítvány nevében Györkös István az alapítvány
elnöke helyezte el az emlékezés koszorúit.

Az Alapítvány új ruhákkal segítette az elsőáldozás ünnepét,
ezen keresztül pedig a gyermekek családját is.
Alapítványunk fő célkitűzése a helyi templomok állagának
megóvása, közösségi életben betöltött szerepének emelése.
Segítettük a Fő oltár szobrainak felújítását, restaurálását, ami
által idén 7.000.000 Ft-os fejlesztés valósulhatott meg templomunkban.
Az évszázados gyertyatartók is eredeti fényükben pompázhatnak az oltáron.
A mai napig nagyon sok köszönetet kapunk, hogy a hédervári
temetőben a ravatalozót teljessé tettük a Lélekváltó haranggal. Így
közösen, ebből az erőből újítottuk meg a temetői nagykeresztet
is. A továbbiakban pedig szeretnénk egy térképet, ismertetőt
kialakítani a temetőben, hogy könnyen megtalálható legyen a
látogatóknak, hozzátartozóknak a szeretteik nyughelye.
De a köszönet Önöket illeti, hogy mellénk álltak, támogattak,
segítettek bennünket.
Ezt az összefogást megörökítettük az Alapítvány utóbbi kiadványában is, melyet Héderváron mindenkihez megpróbáltuk
eljuttatni.
A kiadvány továbbiakban is a rendelkezésükre áll az alapítvány,
és az egyházközség tagjain keresztül.
Trianon évfordulója kapcsán emlékhelyet alakítottunk ki a
Plébánia kertben a templom mellett.

Így elhelyezésre került egy fakereszt a NAGY MAGYARORSZÁGGAL és egy 12 méteres zászlórúd 2 x 4 méteres zászlóval,
emlékeztetve a 100 éves évfordulóra. Ennek alkalmából a Piarista
Gimnázium diákjai és öregdiákjai szervezésébe emlékezhettünk.
Zongorán játszott: Szitás Gergő. Énekelt: Tüskés Bianka . Verset
mondott: Erdős Bertold és Seres Anna. Megemlékező szöveget
mondta: Szabó Csaba. Az elcsatolt vármegyéket felolvasta Seresné
Domia Teréz. A hangosítást Seres Ádám szolgáltatta, a műsort
összeállította: Szabó Bendegúz
Köszönjük fiataljainknak, hogy továbbviszik örökségünket.
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A továbbiakban e zászló alatt ünnepelhetjük állami, nemzeti,
ünnepeinket is.
Ápoljuk, gondozzuk Gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök nyughelyét is.

Ez a sír Héderváron az Árpádfa törzse mellett található, Szigetköz történelmi központjában.
Hagyományos hédervári búcsúnkat a Hédervári Tűzoltó Egyesület is segítette Ábrahám Szilvia elnökasszony vezetésével. Egyenruhában, zászlóval tisztelegtek a községünk ünnepének.
Itt köszönthettük vendégeiket, akik felvidéki testvér-településünkről Eberhardról és Bősről érkeztek.
A búcsúi ünnepségen szoktunk nyilvánosan köszönetet mondani azoknak a segítőknek, akik hosszú ideje jeleskedtek munkájukkal.
2015-ben a Hédervár Templomaiért Alapítvány kuratóriuma
hagyományteremtő céllal emlékérmek adományozásáról hozott
határozatot, azoknak az embereknek a megbecsülésére, akik
hosszú időn keresztül sokat tettek a Hédervári Egyházközségért
és ezen keresztül a közösségért.
A Hédervár Templomaiért Alapítvány Szent Mihály emlékérem
adományozásával mond köszönetet kiemelt támogatóinak, segítőinek és azoknak az egyházközségi képviselőknek, akik betöltötték a 70. életévüket a közösségi értékek támogatása, elhivatott,
lelkiismeretes munkájuk elismeréséül.
A Szent Mihály emlékérmet 2020-ban Beke Péter kapta, aki
idén töltötte be a 70. életévét.
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Eddigi díjazottaink:
A Hédervár Templomaiért Alapítvány Nagy Boldogasszonyemlékérem adományozásával mondott köszönetet kiemelt támogatóinak, segítőinek :
2016: Sághi Gyuláné, Dr. Mayer Béláné, Dr. Tóth Lászlóné, Dr.
Nagy István, Kiss Gyula és Radek József
2017: Cser Jenő, Göndöcs László, Horváth Péter, Dr. Galla
Gábor.
2018: Láng Mercédesz, Majlinger Antalné, Szabóné Németh Ágnes.
A közösség érdekében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő
munkája és segítőkész hozzáállása elismeréséül a Szent Mihály
emlékérmet kapták azok az egyházközségi képviselő testületi
tagok, akik már betöltötték a 70. életévüket:
2016: Dr. Soós Erzsébet, Menyhart József, Nádasi István, Soós
Géza és Erdős István.
2017: Hegedűs Imre, Dr. Galla Gábor atya
2018: Kiss Antal posztumusz (+)
2019: Mag István posztumusz (+), Vereb Zsolt Mihály atya
2020: Beke Péter
Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén államunk alapítójára
Szent István királyra emlékeztünk.
A Szent Mihály plébánia-templomban tartott szentmisén az új
búzából készült kenyér megszentelésére került sor.
Az ünnepi szentmise után a megszentelt kenyerekből mindenki
vihetett családjának, ismerőseinek.

A jövő fejlesztéseire gondolva segítettük Egyházközségünket a
következő pályázati lehetőség előkészületeiben és beadásában a
Hédervári Szent Mihály Plébánia-templom külsejének felújítására. Újra beszereztük a Műemlékvédelemtől az ehhez szükséges
engedélyeket. Remélhetőleg a sikeres pályázat után új festéssel
pompázik a templomunk. Automata fertőtlenítő állomásokat
vásároltunk és telepítettünk a templomba és korlátlanul biztosítjuk
a védőmaszkokat. Egyre többen tartják fontosnak és segítik a
Hédervár község értékeiért tett lépéseinket, munkálatainkat.
Nem mindenki templomba járó, de azért részt vesz Hédervár
értékeinek gyarapításában, munkánk támogatásában. Rájuk is
gondoltunk. Őszre koncert sorozattal készültünk támogatóinknak,
a héderváriaknak.
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Nekik szerettünk volna kedveskedni néhány koncerttel , mely
alatt megcsodálhatták az elmúlt évtizedek közös erőfeszítéseinek
gyümölcsét. Az első koncertet a Győri Filharmonikus Zenekar Vonósnégyese adta. Nagy sikere volt a koncertnek. Megtelt
templomunk.

A következő kamarazenei hangversenyt melynek címe „LélektőlLélekig” volt, a Rosette Quartet adta volna elő. A vonósnégyes
tagjai a Magyar Állami Operaház művészei.
Sajnos a püspökség engedélye nélkül ilyen rendezvény nem
tartható meg, ők pedig arra hivatkoztak, hogy „a hangverseny
anyaga nagyszerű zenei művekből áll ugyan de nincs kifejezetten
szakrális tartalma, ezért nem templomba való” illetve a liturgikus eseményeken kívül nem engedélyezett más rendezvény a
pandémia miatt.
Természetesen mindannyiunk biztonsága mindennél előrébb
való. De továbbiakban sem teszünk le róla, hogy koncertek szervezésével kedveskedjünk a héderváriaknak, támogatóinknak.
Minden évben több pályázatot ad be a Hédervár Templomaiért Alapítvány Szabóné Németh Ágnes önzetlen és magasszintű
szakmai hozzáértésének segítségével. Ezeknek a pályázatoknak
a sikerei Hédervár értékeit fogják gyarapítani.

Így 2020-ban is 1.000.000 Ft támogatást kaptunk a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által.
Idén novemberben is beadtuk terveinket a civil szervezetek számára kiírt pályázatokra. Ebben ismét segítségünkre volt Szabóné
Németh Ágnes szaktudásával.
Régi terveinkben szerepel egy keresztút létrehozása a plébánia
kerítés belső oldalán. Ez a kerítés néhány éve újulhatott meg a
hédervári kiváló szakemberek munkája által, visszaszedve, újjáépítve az évszázados téglákból.
A Hédervár Templomaiért Alapítvány folyamatos sikereinek
titka, hogy nagyszerű és kivételes emberek segítik a munkáját.
Így válhatnak a munkák közös sikerré. Köszönjük a támogatást!
Az idei évben is élt az Alapítvány az Önkormányzat által meghirdetett, civil szervezetek működését segítő pályázatával. A Képviselő-testület döntése alapján az Alapítvány idén az eddigiekhez
mérten szerényebb támogatásban, 200.000 Ft részesülhetett.
Köszönjük a község támogatását.
Az NAV előzetes értesítése alapján az adófizető magánszemélyek
2019. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásánál 394.992 Ft összegben jelölték meg kedvezményezettként a
Hédervár Templomaiért Alapítványt. Mindenkinek tisztelettel
köszönjük az eddigi vagy a jövőbeni felajánlásokat. Hédervár
értékeit fogjuk vele gyarapítani! A pénz felhasználásáról tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.
Nagyon köszönjük az Alapítványt támogató egyéni felajánlásokat is.
Alapítvány számlaszáma: 58600283-11080013
Hédervár Templomaiért Alapítvány nagy örömmel fogadja
továbbra is a személyi jövedelemadó 1 %-át. Az Alapítvány adószáma: 19111706-1-08
Györkös István, Elnök
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánunk Mindenkinek!
Hédervár Templomaiért Alapítvány

Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány
Az Alapítvány elsődleges célja a Hédervári
Napsugár Napközi otthonos Óvoda óvodásainak és a Timaffy László Tagiskola tanulóinak támogatása
Az alapítvány17 éve segíti a Héderváron
tanuló diákokat, óvodásokat.
A hédervári Mayer család elsőként ragadta meg a lehetőségét annak, hogy olyan
alapítványt hozzon létre, mely jövőnk zálogának a hédervári iskolás és óvodás
gyermekek fejlődésének elősegítését tűzi
ki céljául.
Dr. Mayer Béláné alapította meg 2002ben a Hédervári Gyermekek Neveléséért
Alapítványt, az alapítói jogokat 2017-óta
Mayer Éva képviseli.
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A kezdeményezést a közösség együttes
ereje segítette és napjainkig is segíti.
Az Alapítók, az Önkormányzat állandó támogatása és az intézményekbe járó
gyermekek szüleinek felajánlásai, pályázati lehetőségek biztosítják az alapítvány
pénzügyi forrásait.
Az adományokból, felajánlásokból befolyt pénzösszegek korlátait a pályázati
lehetőségek és az adószázalékokból befolyt
összegek szélesítették.
A jó cél mindig meghozza gyümölcsét.
2002 óta minden évre jutott átlagosan
félmillió forint felújításokra, fejlesztésekre.
Az utóbbi években pedig évről évre sikeres pályázatok révén az Alapítvány milliós

Hédervári Hírforrás

pályázati forrásokhoz jut
Szabóné Németh Ágnes
szakértelmével.
2020-ban az Alapítvány 1.150.000.- forintot nyert a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton. E
pályázati forrás gyermekeink fejlődését
fogja szolgálni.
Több éven keresztül társadalmi munkák
szervezésével, más jó kezdeményezések
támogatásával könyvelhette el a közösség
a sikereket. Az elmúl évtizedben modern
technikákkal felszerelté váltak intézményeink. Az eszköz beszerzéseken és felújításokon túl a tanulmányi kirándulások,
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versenyek szponzorálásával is segítette az
Alapítvány a gyermekek tanulmányi fejlődését.
Kimagasló teljesítményeket kiemeljük,
díjazzuk.
Elmondható, hogy ezen összefogás által
biztosított lehetőség által az elmúlt 17 évben
mintegy 11 millió forint jutott a gyermekek
oktatásának, fejlődések segítésére.
Ez az Önök és az Alapítványt létrehozók,
segítők érdeme.
Ősszel ismét éltünk a pályázati lehetőségekkel, hogy még többet nyújthassunk,
tegyünk a gyermekek fejlődéséért
Társaimmal továbbra is azon fogunk
dolgozni, hogy a hédervári gyermekeknek

erős ugródeszkát, biztos kiindulási pontot
jelentsenek oktatási intézményeink.
Az idei évben is élt az Alapítvány az
Önkormányzat által meghirdetett, civil
szervezetek működését segítő pályázatával.
A Képviselő-testület döntése alapján az
Alapítvány idén az eddigiekhez mérten
mérsékeltebb támogatásban, 300.000 Ft
összegben részesülhetett.
Köszönjük a község támogatását.
Köszönettel fogadtuk 2019-es évben
felajánlott adó 1% -okat 229.846 Ft öszszegben.
Kérjük támogassa a személyi jövedelem
adója 1%-ával a Hédervári Gyermekek
Neveléséért Alapítványt.

Szépkorúak Köszöntése

Adószám: 18974720-1-08
Tudjuk fogadni egyéb felajánlásaikat is,
akár az átutalási megbízáson feltüntetett,
az Önök által meghatározott célra.
Számlaszám: 58600214-11104067
Köszönjük segítségüket, támogatásukat.
Györkös István, Alapítvány elnöke
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet Kívánunk Mindenkinek!
Hédervári Gyermekek Neveléséért
Alapítvány

Piac megnyitó

„Mindennek rendelt ideje van, de aminek mindig itt van az ideje
az a szeretet!”
Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük Önöket!
Szerettünk volna idén is a hagyományaink útján, egy összejövetellel kifejezni hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket,
szeretetünket, de sajnos idén nem ünnepelhetünk együtt.
Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt
Önöknek! Köszönjük a példamutatást!
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket átadnak nekünk!
Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg
reményt, kitartást sugároz felénk. Szeretetük felbecsülhetetlen
kincs!
JÓ EGÉSZSÉGET, TARTALMAS, BOLDOG ÉLETET
KÍVÁN ÖNÖKNEK A HÉDERVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A KÉPVISELŐ TESTÜLET MÉG 1000 ÉVIG!

mindig aktuális:
friss hírek, naprakész közérdekû információk
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Kedves Gyerekek és Szülők!
Idén ismét ellátogatott kis falunkba az önkormányzat Mikulása
és nagyon sok kis gyermekhez jutott el.
Sajnos a személyes találkozást elkerülte, de minden 10 éven aluli
gyermeket megkeresett december első napjaiban és beakasztotta
a kerítésre a kis csomagját.
Meleg szeretettel üdvözöl mindenkit az északi sarkról a Mikulás
és reméljük jövőre ismét személyesen találkozhatnak a gyermekek vele.
Angyal Krisztina

Trianon – Turul,
Dobos János fafaragó alkotása

Magyar Falu Programban nyertünk a közterületeink karbantartására két nagyteljesítményű fűnyírótraktort, 1 db fűkaszát
és 1 db sövényvágót.

Védőnői rendelő – Polc
– Köszönet Csanádi Rolandnak

Lovarda díjugrató verseny
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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 2020. évben végzett tevékenységünkről.
A Hédervári Polgárőr egyesület szeptemberben megtartott
közgyűlésén az elnökség elemezte az egyesület 2020. . év eddigi munkáját az egyesület pénzügyi helyzetét és ekkor került
sor az elnökség megválasztására mivel letelt az 5 év. A tagság
a következő 5 évre ismét Rigó Ferencet az egyesület elnökévé,
Takács Attilát az egyesület titkárává, Horváth Gábort bizottsági
taggá választotta. Az egyesületünk 27 tagból áll.
Polgárőr egyesületünk 22 éve működik a faluban, fő céljának
tűzte ki a helyi közrend és közbiztonság erősítését, védelmét , valamint a lakosság nyugalmának biztosítását, 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.
A szolgálataink korábban a hétvégékre korlátozódtak , melyet
sajnos a járványhelyzet felülírt így már a járványhelyzet első
hullámában is a kijárási korlátozások ,illetve a kijárási tilalom
idején szinte napi szinten szolgálatban voltunk figyelve a kijárási
korlátozások betartására. Már a veszélyhelyzet első napjaiban
megalakult e helyi védelmi bizottság és sor került a feladatok
leosztására. A falunkban nagyon sok önkéntes támogató volt
akik napi szinten részt vettek a munkában főleg az idős emberek védelme érdekében. Napi kapcsolatban voltunk a helyi
védelmi bizottsággal, melynek során beszámoltunk a kijárási
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korlátozás majd a tilalom idején tapasztaltakról és igyekeztünk
egymás munkáját segíteni. Figyelemmel kísértük az üzleteknél
a vásárlási idősávok betartását, segítettünk idős , egyedülálló
lakónak a fa behordásnál, lakhelyelhagyási tilalom idején pedig
törekedtünk arra, hogy idegenek nem helyi lakosok ne tartózkodjanak a falunkban. Tapasztalatunk szerint a falu lakossága
nagyon fegyelmezetten viselkedett a korlátozó szabályokat betartotta, tagjainknak a kezdeti időszakban a fiatalokat kellett arra
emlékeztetnünk, hogy tartsák be a kijárási korlátozásokat, ne
tartózkodjanak egy máshoz közel, főleg ne csoportosan.Az első
hullám megszünésével egy kicsi t felszabadult a falu szabadabbak
lehettünk, munkánkat ekkor is tettünk. Szerencsés helyzetben
vagyunk mivel tagjaink közül vannak páran akik a nap folyamán
itthon vannak és lehet Rájuk számítani így tudtunk segíteni a
nyár folyamán gyönyörűen felújított óvoda bútorzatának, eszközeinek a visszahordásában, részt vettünk a piactér megnyitóján,
október folyamán a falu lakosainak meghirdetett háztartási
hulladék konténerekben való elhelyezésénél segítettünk, ügyelve
a hely kihasználtságra és arra, hogy a konténerbe ne kerüljön
veszélyes hulladék, valamint elvállaltuk a kék PET kukák kiosztását is. Sajnos a vírushelyzet második hullámának a sűrűjében
vagyunk újra a kijárási tilalmak korát éljük így egyesületünkre
több faladat vár, melynek igyekszünk eleget tenni . köszönöm
polgárőr társaimnak , hogy mindig számíthatok rájuk, szabadidejüket feláldozva vállalják ezt az önkéntes feladatot. Járványveszélyben segíteni felelősség teljes feladat minden segítőnek így
a polgárőröknek is védeni kell saját egészségüket és vigyázni kell
azokra is akiknek segítenek. Egyesületünk tagjai számár rendelkezésre állnak a védőeszközök: szolgálat alatt maszkot viselnek,
szükség esetén kesztyűt, a járművet amikor beszállnak minden
esetben fertőtlenítik. Ez úton szeretném megköszönni támogatóinknak Nagy István argárminiszter úrnak aki a polgárőrök
munkáját elismerve a polgárőr
az egyesületeket szájmaszkkal
segítette, az önkormányzat polgármesterének és képviselő testületének az egyesületünknek
nyújtott anyagi támogatásért,
valamint a GEKK-GO Motors
Kft. vezetőjének Végh Jánosnak az egyesületünknek nyújtott védőeszközökért. Kedves
Hédervári lakosok kérem tartsuk be a kormány által előírt
szabályokat. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Kívánságom a jövőre nézve:
Gyógyulj meg VILÁG!
Rigó Ferenc,
a Polgárőr egyesület elnöke
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Mini Manó Mini Bölcsőde
2020. október 1-jével megnyitotta kapuit a Hédervári Mini
Manó Mini Bölcsőde, amely jelenleg 7 gyermek fogadására
alkalmas.
A bölcsődében 3 fő gondozza-neveli az apróságokat: RostaBöősi Rita, Berecz Rita és Molnár Dóra.
Az intézmény nyitvatartása teljes mértékben igazodik a szülők
munkarendjéhez, ugyanis reggel 7-től, délután 5-ig fogadjuk a
gyermekeket.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való bizalmi
kapcsolatra, hiszen nem mást, mint a legféltettebb kincseiket
bízzák ránk. Biztosítjuk a fokozatos beszoktatás lehetőségét,
minden gyermek saját ütemében.
Hatalmas csoportszobánk, sok-sok szép fejlesztő, alkotó és
szerepjátékkal áll a gyermekek rendelkezésére.
Az étkeztetést a KONT étterem biztosítja, így változatos és
ízletes ételeket ehetnek a gyermekek.
Sajnos a vírushelyzet a bölcsődei életre is hatással van, de a
megfelelő intézkedéseket betartva zavartalanul működünk.
A bölcsőde elérhetősége: +36/20-4971421
Íme pár kép a bölcsődei életünkről:
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Szülői Munkaközösség beszámolója
Szülői képviselőnek lenni – örömteli, érdekes feladat! Részt venni az iskola életében?
Persze, szívesen, de ez még távolról sem
jelenti azt, hogy valamilyen funkciót vállaljak! Sokan ilyen gondolatokat forgatnak
fejükben az első szülői értekezleten, mikor
a szülői képviselők megválasztása kerül
napirendre. A gyerekek és fiatalok sikeres
képzésének és nevelésének fontos feltétele
a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó
kapcsolat. A szülői munkaközösség az iskolai
életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét

tölti be. Az iskolai programok támogatása,
szervezésének segítése. Kapcsolattartás és
információcsere biztosítása az iskola és a
szülők között. Bátorítok minden szülőt,
hogy vállaljon részt ebben a közösségben,
jó érzés jót tenni! Ez az év, merőben más
volt, mint az eddigiek, hiszen mindannyian
tudjuk, hogy a vírus erőteljesen átrendezte
terveinket. Februárban megszerveztük a
farsangi bált, sok - sok tombolával, finom
süteményekkel, sült krumplival és retro
szendviccsel. Továbbá támogattuk a Falut

is megmozgató Első bált, amit a nyolcadik
osztályosok szerveztek!
Az Őszi időszakban megrendezett egészséghéten támogattuk a gyerekeket egy gazdag
csomaggal, melyben az egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeket helyeztünk el!
„Mindig azt mondják
Hogy az ember csak tévelyeg
Pedig valahol van helyed
Még ha keresve sem leled” (Ákos)
Szülői Munkaközösség
Horváth Melinda

Hédervár felnőtt labdarúgó-csapat értékelése
A koronavírus járvány az amatőr focit is nagyon megviselte így
a tavalyi szezont be sem tudtuk fejezni! A második helyen álltunk
reális esélyünk volt egy dobogós helyezésre. Nyáron sokan távoztak
a csapatból!Meghatározó játékosok kerestek maguknak új kihívást!
Új csapatot kellett építeni!Azért egy rutinos mag együtt maradt és az
ifjúsági csapatból hoztunk fel helyi fiatalokat! Sikerült igazolni néhány
játékost! Így került hozzánk Sallai Bence, Bartalos Adrián, Németh
Dani.Az ötödik fordulót követően hazatért Ausztriából Lappincs
Árpád aki már régebben szerepelt Héderváron. A szezon nehezen
indult de a csapat megértette hogy csak nagyon sok munkával tudunk

jó eredményt elérni ebben a kiegyenlített mezőnyben!Sérülések is
hátráltattak minket! Hécz Péter és Hajós Krisztián hosszú időre kidőlt,
rájuk még tavasszal sem számíthatok! Tavasszal 18 mérkőzés vár ránk
az elhalasztott meccsek miatt! Nagyon szűk a keret ami szükségessé
teszi 2-3 játékos leigazolását! Jelenleg a negyedik helyen állunk. A cél
a dobogó de erre még rajtunk kívül sok csapat pályázik! A csapat őszi
teljesítményével elégedett vagyok! Alakulóban van egy fiatal csapat aki
még sok örömöt fog szerezni a hédervári szurkolóknak! A felkészülést
január közepén elkezdjük mert három meccset még pótolnunk kell!
Mindenkinek jó pihenést kívánok!
Sztranyovszky Attila

U11-U13 és U-16 labdarógó-csapat
U11-U13: A korosztály,melyet mostmár harmadik éve edzhetek
mindig nagyon komplex munkát igényelt. Amellett,hogy fő cél ezeknél
a gyerekeknél,hogy megismerhessék a foci alapjait,jó kedvvel és szívesen jöjjenek edzésekre és a Bozsik-tornákra,fontos,hogy olyan alapot
kapjanak futballtudás terén,amire könnyen építhet a hédervári vagy a
magyar foci is a későbbiek során. A korosztályba jelenleg a 2011-2008
között született gyerekek tartoznak bele,így a mostani aktív létszám
nagyjából 20-24 fő közé tehető. Az edzések létszáma is nagyjából alkalmanként 18-20 fő. Ez a környékbeli településeket tekintve egy nagyon
nagy szám, köszönhető ez annak is,hogy Lipótról,Darnózseliről,de
nagy büszkeségre mostmár Mosonmagyaróvárról is szívesen választják
a Hédervári SportEgyesületet sportolás céljára 10-11 éves kortól is.
A szezon során 4 tornán vettünk részt.Elmondhatom,hogy az
U11-es korosztályban egy olyan csapat jött össze mind játékos
létszám,mind minőség szempontjából,ami kiemelkedő a környékbeli
csapatok között. Nagy potenciál van ezekben a gyerekekben és bízom
benne,hogy maximálisan ki tudjuk hozni - szülőkkel és kollégákkal
karöltve – ezekből a fiatalokból a bennük rejlő tehetséget. Az U13-as
korosztályban sajnos vannak létszám problémák,gyakorlatilag 2008as születésű kisfocista nincs a nagy létszám ellenére köztünk, ennek
ellenére minden tornán megfelelően tudtuk képviselni a hédervári
focit. Nagyon köszönöm a szülők hozzáállását,hiszen nagyon megkönnyítik a munkát.Ez is hozzájárul ahhoz,hogy a gyerekek szívesen
jönnek edzésre és nem „muszájból” fociznak.
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U16: A korosztály a 2007-2005 közötti fiatalok csapatát
jelenti,akik már nagypályás 2x45perces mérkőzéseken mutatják
meg magukat minden hétvégén. Ez a bajnokság az első lépcsőfok az ificsapathoz,majd később a felnőttcsapathoz. Örömömre
szolgál,hogy egytől egyig olyan fiatalokkal dolgozok,akik
minden edzésen jobbá és jobbá akarnak válni.Bántja őket,ha
valami nem sikerül és minden erejükkel azon vannak,hogy
a hibákat minél előbb kijavítsák. A sikerek pedig magukért beszélnek, hiszen nagyon szép eredményeket érünk el
hétvégente. Emellett sokan közülük az U19-es csapatban is
szerepet kapnak,valamint külön szeretném kiemelni Csizmadia
Alex munkáját. Alex 15 évesen két mérkőzésen is szóhoz jutott
már idén a felnőtt csapatban, az U19-es csapat alapembere és
az U16-os csapat házi gólkirálya. Emellett számos olyan fiatalt
tudok említeni, akikben ott van a potenciál hasonló sikerekre.
A hozzáállás, a csapat kohézió és a sikeréhség kiemelkedő.
Büszke vagyok rájuk. A bajnokságból sajnos 2 mérkőzést a
korlátozások miatt nem tudtunk lejátszani. Jelenleg a 3. helyen
áll a csapat 3 győzelemmel,1 döntetlennel és 2 vereséggel.
A tavaszi szezonban mindenképpen cél a dobogó megtartása,de
a srácok többsége megfogalmazta, hogy a második helyet kell
megcélozni, így ha ők ezt várják maguktól, nekem kötelességem mindent megtenni ennek érdekében és kihozni belőlük
azt, amire képesek.

Hédervári Hírforrás
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2020-as év az óvodánkban
Mint mindent, és mindenkit, az óvodánkat sem kerülték el a Korona vírus
járvány hatásai.
Januárban boldogan köszöntöttük az
új, mágikus évszámú 2020-as évet. Aztán
vidáman farsangoltunk, nem sejtettük,
hogy hamarosan gyökeresen megváltozik
az életünk.
Március 17-én, az iskola után már mi
sem nyitottunk ki. Mindenki félt, féltünk
az ismeretlentől, féltünk a betegségtől,
vártuk, hogy kapjuk a tájékoztatást, hogyan tovább, milyen esetben mit kell
tennünk. Sajnos minden fórumon csak
az iskolákról beszéltek, ahol elindult az
online oktatás, az óvodáknál nagy csend.
Akkor határoztunk úgy a kollégáimmal,
hogy mi is haladunk tovább a témákkal,
és az óvodai zárt csoportokba napról napra töltjük fel a tevékenység ajánlásokat.
Aztán eltelt egy hét, és jött a módszertani
ajánlat, hogy küldjük a tevékenységeket.
Örömmel vettük a szülők visszajelzéseit,
az elkészült barkácsolásokról a képeket,
végre láthattuk a gyermekeket. Ezekben
a gyermek nélküli hetekben sem volt üres
az óvoda, hisz a dajka nénik fertőtlenítettek, szépen lefestették az udvari játékokat,
udvart szépítettek.
Idő közben sor került a rendkívüli beiratkozásra, és örömmel vettük a jó hírt,
hogy ebben az évben megvalósulhat az
óvodánk felújítása, a Piarista Rend pályázatán nyert 47 millió forintból szinte teljes
belső felújítás következik.
Teltek múltak a hetek, aztán egy család
jelezte, hogy szükségük lenne az óvodai
felügyeletre, hogy a szülők dolgozhassanak. Akkor, április 27-én kezdődött az óvodai ügyelet, először csak két gyermekkel,
később aztán rendelet is született, hogy
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az óvodákban csoportonként öt kisgyermek elhelyezésére van lehetőség. Így május
3-ától 7-10 gyermekkel voltunk, majd május 25-től indult meg az élet, szinte teljes
létszámmal. Ez adott lehetőséget arra, hogy
elbúcsúztathassuk iskolába menő gyermekeinket, lezárjuk az évet, ekkor köszöntünk
el Pali atyától is.
Ezt követte az óvoda helyiségeinek kiürítése. Több nap alatt sikerült a kipakolás, nehezítette a dolgunkat, hogy közben szinte telt házzal működtünk. Június
15-ére átköltöztünk az iskolába, a nyarat
csökkentett létszámmal ott töltöttük, hisz
elkezdődtek a felújítási munkálatok.
Megújult a tornaszobánk, nagyobb lett,
vastag sportpadló burkolatot kapott. Sokat
használjuk, büszkék vagyunk rá, hogy a
Hédervári gyermekek ilyen tornaszobában
mozoghatnak.

Mellékelek néhány képet, hogy általuk
elképzelhető legyen, milyen nagy dolog
volt ekkora munkát két és fél hónap alatt
elvégezni.

Hédervári Hírforrás

Sok mindenkinek szeretnénk kifejezni
köszönetünket, akiknek szerepük volt abban, hogy szeptembertől szép, esztétikus,
megújult környezetben kezdhettük meg
a munkát.
Köszönet a Piarista Rend Magyar tartományának, hogy élt a pályázati lehetőséggel, és fontosnak érezte, hogy a Hédervári
gyermekek óvodai körülményein változtasson, 47 millió forintból felújíttatta óvodánkat. Köszönjük a tartományfőnökség
munkatársainak, akik a kivitelezővel tartották a kapcsolatot, ellenőrizték a munkálatokat.
Köszönjük Zsódi Viktor igazgató úrnak,
aki közbenjárásával lehetővé tette, hogy a
felújítás során minden igényünket, elképzelésünket megvalósítsák.
Köszönjük az iskolának, Seresné Domina
Teréz tagiskola vezetőnek, hogy június 15től augusztus 13-ig otthont adtak nekünk.
Az iskolai takarítóknak, az iskola karbantartóinak, hogy a kipakolásnál, iskolába
költözésnél segítségünkre voltak.
Köszönjük Danyi Péter generál kivitelezőnek, hogy úgy szervezte és hangolta
össze az alvállalkozók munkáját, hogy két
hónap alatt végeztek, valamint mindent
kérésünknek, kívánságunknak megfelelően valósítottak meg.
Köszönettel tartozom munkatársaimnak, akik a takarításban, visszapakolásban
erejükön felül teljesítettek. Persze nem
végeztünk volna ilyen hamar, ha nem sietnek segítségünkre a jó szándékú, dolgos
kezű anyukák, akik gyermekeik, a háztartás gondja mellett jöttek, mert átérezték
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az idő rövidségét, és a munka nagyságát.
Volt, aki szomszédasszonyaival érkezett,
akik bár gyermekük, unokájuk nem jár
óvodánkba, mégis úgy érezték, hogy érdemes egy jó ügy érdekében időt, energiát áldozni, egyszerűen csak önzetlenül
segítettek. Köszönjük nekik! Néhány kép
a takarításról:

A takarítás után, hogy elkezdhessük az
óvodai életet, bútorokat, játékokat, könyveket, és más tárgyakat vissza kellett hordani
a helyére. Sajnos a karbantartók a mosonmagyaróvári iskolában való elfoglaltságaik miatt a nyári szünet utolsó napjaiban
nem tudtak segítségünkre sietni. Utolsó
reményként a Hédervári Hírforrás oldalon
kértük erős férfikezek segítségét. Köszönjük Rigó Ferencnek, a Polgárőröknek, valamint a HÉDERVÁRÉRT Nonprofit KFT
dolgozóinak gyors reagálását, és áldozatos
munkáját.
Sajnos a tornaszoba beépített szekrényének lebontása után gondot jelentett a
tornaszerek tárolása. Hálásan köszönjük
ifjú Bölönyi János apukának, hogy az általunk választott gardróbszekrényt, megvásárolta nekünk, és díjmentesen óvodánkba
szállította.
Köszönjük Csanádi Rolandnak a megújult gyermekmosdókba készített egyedi,
az előírásoknak megfelelő törölköző, és
fogmosó pohár tartókat.
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A tornaszoba ablakainak fóliázását
Hartai Balázs helyi vállalkozó végezte,
aki, hogy támogassa óvodánkat, nem kért
munkadíjat. Köszönjük.
Köszönettel tartozunk Végh Jánosnak
a Gekk-Go Motors Kft tulajdonosának,
aki tavasz óta kéz- és felület fertőtlenítő
szerekkel, felnőtt, és gyermek maszkokkal
támogatja óvodánkat.
Örülünk, hogy felnőttként ilyen szép,
munkahelyen dolgozhatunk, hogy gyermekeink élvezik a sok munka gyümölcsét.
„Áldott, békés Karácsonyt,
Örömteli kalácsot,
Elhajítva bajokat,
Boldog, meghitt napokat”
Kívánok Hédervár minden lakójának a
kis óvodásaink, és az óvoda minden dolgozója nevében
Tóthné Göndöcs Annamária
tagóvoda vezető

13

Tűzoltó Egyesületi Hírek
A Tűzoltó Egyesület idei esztendejéről szeretném tájékoztatni
Önöket! Az Önök életéhez hasonlóan ez az év egyesületünkben
is rendhagyóra sikeredett.Az első hónapokban szőtt terveinket
a vírushelyzet miatt több alkalommal módosítanunk kellett.A
tűzoltó versenyek elmaradtak,ennek ellenére mindent megtettünk
annak érdekében,hogy a hozzánk járó gyermekek érdeklődését
fenntartsuk.
Szakmai feladatunk akadt bőven,összesen 16 vonulásunk volt,
melyek során baleseteknél, tűzoltásnál,méhek okozta veszélyelhá
rításnál,gázszivárgásnál, avartűznél, elemi csapás utáni kárelhárításnál nyújtottunk segítséget.Tagjaink a járvány első hulláma alatt
tevékenyen részt vállaltak az idős emberek ellátásában,boltba,gy
ógyszertárba, postára jártak, ha szükséges volt gázórát olvastak
le és jelentettek be, és betegeket is szállítottak több alkalommal
Mosonmagyaróvárra laborvizsgálatokra, ezzel is védve településünk veszélyeztetett lakóit. Március óta a járványügyi védekezés
részeként az egyesület vállalta a fertőtlenítési feladatokat, melyet
kezdetben 1 db ózongenerátorral végeztünk. A második hullám
alatt ezen tevékenységünkre még nagyobb igény mutatkozott,
emiatt 3 tagunk felajánlásának köszönhetően (Bugár Tamás,
Csáki Károly és Ábrahám Gábor) lehetőségünk volt további 3
db ózongenerátor beszerzésére, melyeket szeptember óta heti
rendszerességgel használunk az Egészségház,az iskola konyha és
családi házak illetve gépjárművek fertőtlenítésére. A védekezésben
nagy segítségünkre van Végh János, a Gekkgo-Vepa Hungária
Kft. tulajdonosa, aki az egyesület számára egész évre elegendő
felület és kézfertőtlenítőt adományozott.Az operatív törzs biztosította egyesületünk számára a védőeszközöket,maszkokat és
kesztyűket,melyek aktív tagjaink egészségének védelme miatt
nagyon fontosak.
Településünk lakóinak védelme érdekében az egyesület egy káresemény után,közvetlen élet és balesetveszély elhárítása érdekében,
a szükséges egyeztetéseket követően megszervezte és végrehajtotta
a kápolna kertben álló 4 db japán akácfa csonkolását. A környezet
helyreállításában a polgárőrség tagjai,az önkormányzat dolgozói
és az érintett utca lakói is segítségünkre voltak.
Saját szervezésű programjainkat sikerült megvalósítanunk,július
végén tűzoltótábort tartottunk 31 gyermek részvételével,továbbá a
térségi vizes gyakorlat is nálunk került megrendezésre 5 egyesület
közreműködésével szeptember elején.
A tanév 2. hetében az iskolában tartottunk tűzriadó gyakorlatot
egy vészhelyzetet szimulálva,ahol a gyerekek tanáraik irányításával
jelesre vizsgáztak.
Augusztus 15.-én az ünnepi szentmisén nagy örömmel vettünk
részt a Hédervári Egyházközség meghívására eberhardi testvérköz-
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ségünkből és bősi tűzoltó testületből érkező barátainkkal együtt.
A Termelői Piac megnyitóján is szervezetként voltunk jelen,ahol
kiegészítő programként a gyerekek számára biztosítottuk eszközeink megismerését és a tűzoltóautó kipróbálását.
A szertárt és környékét egész évben tagjaink aktivitásával
tartottuk rendben,akik vállalásainknak megfelelően az önkormányzat által biztosított működési támogatásért nyírták a
füvet,gyommentesítettek, gondozták virágainkat.
Szintén az egyesület tagjainak köszönhetően az idei évben felújítottuk a szertár kerítését,elkészítettük a tűzoltó szekér kiállító
helyének alapzatát, és a szertár teljes felújítása is folyamatban
van, idén elkészül.Ehhez a szükséges forrást az anyagvásárláshoz
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán nyert
összegből biztosítottuk. A NEA pályázaton nyert összeget részben a tábor megtartására, részben működésre fordítottuk. Adó
1%-ból is jelentős összegnek örülhettünk, amiért minden kedves
felajánlónak nagyon hálásak vagyunk.
A sok munka mellett egyesületünket nagy öröm is érte a Szigetköz Mentőszervezet tagjaként július 15.-én egy VW Amarok
terepjárót vehettünk át, 15 000 000 Ft értékben.Az autó csörlővel,
vonóhoroggal van ellátva,felépítménye pedig minden fontos
eszközt tartalmaz,mely a vonuló raj hatékony munkáját segíti. Az
idei évben több vállalkozás segítette munkánkat, nekik ebben a
formában is szeretnénk megköszönni adományaikat:
ZIP Architechts Tervezőiroda 800 000 Ft értékben elkészítette
a szertár bővítés teljes tervdokumentációját.
Brunner Károly vállalkozó építőanyagok és a szertár festése
300 000 Ft értékben.
Eco Domov Projekt Kft közösségi tér aljzatbetonozása anyagbiztosítással 300 000 Ft értékben. Hattinger Bau GMBH építőanyag
felajánlás 200 000 Ft értékben.
Brezda Kft építési munka 100 000 Ft értékben.
Lipóti Termál és Élményfürdő gyermekek táboroztatásához
ingyen belépőjegy biztosítása 100 000 Ft értékben.
Ezen nevesített támogatóinkon kívül nagyon hálás vagyok
tagjainknak,akik megszámlálhatatlan órát áldoznak nem csak
egymásért,hanem településünk lakóiért is .Minden helyi embernek
köszönöm,hogy figyelemmel kísérik tevékenységünket,reakcióikat
mind a közösségi oldalon,mind a személyes beszélgetések
alkalmával,és nagyon köszönöm a bizalmunkat is,mellyel a
Hédervár Tűzoltó Egyesület felé fordulnak.
Karácsony közeledtével az egyesület minden tagja nevében
azt kívánom, e nem éppen szokványos év után legyen olyan az
ünnepük, amilyennek szeretnék!Jó lenne családi körben ünnepelni, megölelni hozzátartozóinkat,de ha erre most nem is lesz
lehetőségünk a járvány elhúzódása miatt,akkor is legyen nagyon
szép,áldott a karácsony és sokkal boldogabb,egészségesebb az új
év! Köszönöm, hogy elolvasták soraimat, Heltai Jenő Karácsony
c.verséből egy idézettel búcsúzom:
„A szeretet ünnepén,amikor annyi költemény
hirdeti ékes mondatokban, hogy végre ismét karácsony van,
mikor övéihez rohan, mindenki meghatottan, boldogan,
mikor mindenki egyetért, mindenki egyért, egy mindenkiért!”
Ábrahám Szilvia

Hédervári Hírforrás
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Piarista iskolánk eseményei
FEJLESZTÉS - FELÚJÍTÁS
A nyáron elvégzett felújítási munkálatoknak köszönhetően megújult az emeleti folyosó. Köszönjük Csanádi Roland segítségét, aki
padokat készítetett a régi szekrények helyére.
Az első piarista jótékonysági iskolabál bevételéből új kültéri
játékkal gazdagodott iskolánk udvara. A hatszögletű mászókát boldogan vették birtokukba a gyerekek. A bál bevételéből felújítottuk
a hintát is. A gyermekek biztonsága érdekében kicseréltük a hinta
felső gerendáját és új hintalapokat vásároltunk. A kültéri játékok
alatt szükségessé vált az ütésgátló felület kialakítása, a homokot
Danyi Péternek köszönjük. Köszönjük mindazok támogatását akik
hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez és ezáltal az iskola kültéri
játékainak megújulásához.

VENI SANCTE – 2020.augusztus 30.
Iskolánk ünnepélyes tanévnyitó szentmiséje
A 2020/2021-es tanévet személyes jelenléten alapuló hagyományos módon kezdtük meg.A tanévnyitó szentmisén a Szentlélek
segítségét kértük iskolai munkánkhoz.
Máriakálnoki zarándoklat 2020. szeptember 11.
Hagyományainkhoz híven Kisboldogasszony ünnepén kerékpáros zarándoklatra mentünk Máriakálnokra. A mosonmagyaróvári
iskola diákjaival és tanáraival közös szentmisén vettünk részt. Futó
Béla Atya Hédervár plébániai kormányzója szentbeszédében Mária
alázatára és türelmére irányította figyelmünket. A tanév kezdetén
Isten áldását kérte életünkre és munkánkra. Máriakálnokon Vera
néni gyógyulásáért imádkoztunk. A hosszú út végén finom jégkrém
vára a fáradt zarándokokat a Molnár család jóvoltából.
Fertődi vártúra 2020. szeptember 11.
Ahogy a 6. osztály látta: Szeptember 11-én vártúrára indultunk
a mosonmagyaróvári hatodik osztályosokkal. Busszal utaztunk.
Első állomásunk Fertőrákosra vezetett, ahol a kőfejtőt néztük
meg. Az idegenvezető sok érdekes dolgot mesélt nekünk a kőfejtő
keletkezeséről, élővilágáról. Megnéztük a határnyitás emlékére
nyitott emlékművet is, ahonnan csodaszép kilátás nyílt a közeli
hegyekre és a Fertő-tóra. Utána a Mythras-szentélyhez sétáltunk,
amely közvetlenül Ausztria határánál áll. Innen elbuszoztunk az
Eszterházy kastélyba, ahol rengeteg érdekességet figyelhettünk
meg. Zárásként egy finom ebéddel és palacsintával kedveskedtek
nekünk. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a kirándulásnak.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
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SZEPTEMBERI OSZTÁLYPROGRAMOK
Szeptemberben minden osztályfőnök közösségformáló programot
szervezett a gyerekeknek. A remek időjárást kihasználva, ezeken a
kirándulásokon maradandó élményekkel gazdagodtak diákjaink.
ELSŐÁLDOZÁS
Negyedik osztályos gyermekeink 2020. október 11-én járultak
először szentáldozáshoz. Az ünnepi szentmisén megköszönték
szüleik, tanáraik, hitoktatóik
áldzatos munkáját. Megígérték,
hogy rendszeres szentmisére
járással és jócselekedetek gyakorlásával egyre kedvesebb gyermekei lesznek a Mennyei Atyának.
Templomunk hívő közössége a Jóisten áldását kérte életükre.
BÉRMÁLÁS
2020.október 18-án, a vasárnapi
szentmise keretében három fiatal lány
részesülhetett a bérmálás szentségében.
A püspök atya megbízásából Futó Béla
Piarista szerzetes-Hédervár község plébániai kormányzója szolgáltatta ki részükre
a nagykorúság szentségét. A Szentlélek
ajándékaival megerősödve kezdik meg
felnőtt keresztény életüket. Az egyén, a családok és a templomi
közösség életének szép ünnepén együtt imádkoztunk fiataljainkért.Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik iskolánkban tanultak,
hittan óráinkon ismerték meg hitük alapjait.
1956. október 23.
A Piarista iskola 7.osztályos tanulói Vaszlavik István osztályfőnök és Sebestyén Ildikó tanárnő vezetésével méltó megemlékezést
tartottak a forradalom és szabadságharc ünnepén. Az ünnepi műsort az idei tanévben zárt körben, iskolánk alsó és felső tagozatos
diákjainak külön tartottuk meg.
SZAKKÖRÖK
Hédervár Önkormányzatának támogatásával iskolánkban szeptembertől a következő szakköröket indítottuk: diákjaink heti két
alkalommal vehetnek
részt kezdő angol tanórán kívüli foglalkozásokon. A továbbtanulás
előtt álló diákjainknak
matematika és magyar
felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak
szaktanáraink. Folytatta
munkáját az alkotókör,
és sakk-szakkörre is jelentkezhettek tanítványaink. Eredményes
munkát és jó tanulást kívánunk!
Seresné Domina Teréz, tagintézmény-vezető
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DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKÁJA
Iskolánk diákönkormányzata évek óta színesíti az intézmény aktív
életét. Programjainkat a hagyományok ápolásával, új feladatok, célok
kitűzésével tervezzük.
A diákok javaslata alapján közösen szervezzük programjainkat,
ezáltal több örömöt lelnek benne a tanulók.
Szeptemberben tartottuk a tanév első DÖK-képviselők gyűlését.
Megvitattuk az éves programot, ami a vírushelyzet miatt korlátok közé
szorítja a DÖK munkáját is.
Szeptember utolsó napjaiban elkészítettük az őszi dekorációt az
udvaron. A dekoráció hozzávalóit- tök, kukorica, birsalma, kosár- a
gyerekek, szülők otthonról hozták. Egy szép napos délután a DÖKképviselőkkel őszi virágokat ültettünk, rongybabát készítettünk, kosarakkal díszítettük az udvart.
Október 21-én az iskola környékén szemétszedést szerveztünk.
Köszönjük Ábrahám Szilvia képviselőnknek a felajánlott gumikesztyűt
és zsákokat, amivel a gyerekek munkákáját, biztonságát segítette. A
gyerekek a pedagógusok vezetésével lelkesen járták a kijelölt utcákat. Két
órás munka után több zsák szemetet szedtek össze a falu legkisebbjei.
Ezzel is bizonyították, milyen fontos az ő jelenlétük településünkön.
Az őszi szünet előtti hét is tartalmasan telt iskolánkban. Ezen a
héten tartottuk a már hagyományos egészséghetet. Az egészséghetet
is át kellett szerveznünk a vírushelyzet miatt. Az alsósok gyümölcsés zöldségbábokat, gyümölcssalátát készítettek, a felsősök maszkot
varrtak Tálosiné Bea néni vezetésével. Rajzórán, osztályfőnöki órán
egészségplakátokat készítettünk.
Az egészséghetet a Szülői Munkaközösség jóvoltából egészség csomaggal zártuk. Köszönjük a szülőknek!
November 2-6. között iskolánk előtt kihelyezésre került egy papírgyűjtő konténer, akárcsak az elmúlt években. Szórólapokkal, plakátokkal
hívtuk fel a helyi lakosok figyelmét erre a lehetőségre. A papírgyűjtés
sikeresnek bizonyult az idén is. A bevételből társasjátékokat, labdákat
vettünk a gyerekek legnagyobb örömére.
Szent Márton napjára is készültünk udvari dekorációval.
A Márton nap jelképét, libát, lámpásokat barkácsoltunk.
Köszönet jár a gyerekeknek, akik szabadidőjüket nem sajnálva,
lelkesen, szorgalmasan részt vesznek programjainkban, ötleteikkel
színesebbé teszik iskolánk életét. Köszönet a szülőknek a segítő, támogató hozzáállásért, amit a papírgyűjtéskor kaptunk.
Köszönöm kollégáim segítő munkáját. Iskolánk facebook oldalán minden programról, rendezvényről részletesen tájékoztatjuk a
tagokat.
Osztályképviselők: 2. o. Seres Boglárka Cecília, Somogyi Dóra,
3. o. Krankovics János, Portik-Mártonfí Hanna, 4. o. Nádasi András,
Trnavsky Simon, 5.o. Bertalan Bendegúz, Brunner Petra, Kiss Levente,
6.o. Somogyi Lilla, Vinter Szabina, 7.o. Bugár Tamara, Noszky Viven,
8.o. Mihályi Hanna Ibolya, Nagy Eszter, Berecz Dorottya
Somogyiné Kopócs Szilvia, DÖK segítő pedagógus

került sor, aug. 16-án. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kapui Jenő
mosoni esperes úr volt, az ünnepi szónok Vereb Zsolt piarista. (A
járványhelyzet miatt nem tudott hazajönni az Egyesült Államokból
Kiss Barnabás OFM atya.)
Az iskolai év megkezdésével minden a legjobb kerékvágásban zajlott.
Emlékezetes tanévnyitó szentmisét tartottunk aug. 30-án vasárnap az új
elsősök üde megjelenésével és szereplésével. Szeptembertől az iskolás
gyerekek egyre nagyobb számban jártak a szentmisére vasárnaponként.
Egyre több lett a ministráns; népszerű lett a TAKI (TAláld KI) elnevezésű
rejtvényverseny, amely a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódik. Október
hónapban került sor a negyedikes diákok elsőáldozására. A bérmálás
szentségét ünnepélyes szentmise keretében három diáklány vette fel
templomunkban. A hagyományos Szent Márton napi ünneplésre ebben
az évben a járványhelyzet miatt csak óvodai keretben került sor
Az egyházi év utolsó vasárnapján köszöntük meg azok lelkes munkáját, akik a közösségért sokat tettek. Érdemes a nevüket ideírni: Gondár
Józsefné, Kaszás Károlyné, Kiss Mihályné, Majlinger Antalné, Rosta
Zoltánné, Sághi Gyuláné, Seresné Domina Teréz, Szabóné Németh
Ágnes és a férfiak: Beke Péter, Györkös István, Hegyi Károly, Kiss Gyula,
Kiss Mihály és Mézes Attila.
Röviden írok az alakuló plébánia-közösségi házról: helyi, ill. környékbeli mesterek munkájának köszönhetően tető került az épületre,
és még az idén az emeleten kialakítunk egy közösségi teret. Ennek
fedezete részben pályázaton nyert összeg ill. a győri megyéspüspök
atya támogatása. A végső befejezésre még sok pénz kell, reméljük, hogy
sikerül a következő évben tovább lépni.
Sajnos a járványhelyzet most nagyon megnehezíti a közösségi programok szervezését, és vigyáznunk kell egymásra és másokra is. Hála
Istennek, hogy a szentmiséket fokozott elővigyázattal egyenlőre megtarthatjuk. Azt tervezzük, hogy november 30-tól roráte szentmiséket
is megtartjuk hétköznaponként reggel 7 órától.
A járvány - a sok nehézsége és erős próbái ellenére - új felismerésekre
vezethet bennünket. Megtapasztalhatjuk végességünket és korlátainkat,
gondolkodhatunk azon, hogy mit hibázott el az emberiség (és mi
magunk is) – mik voltak a számunkra fontos dolgok, és nagyobb
figyelmet szentelhetünk egymásnak: az imádságban, de az egyszerű
emberségben is.
Isten óvja minden hédervári életét, egészségét! Sok erőt, és tartalmas
készülődést karácsonyra!
Futó Béla Sch.P.hédervári plébániai kormányzó

A hédervári Római Katolikus Egyházközség életéből
A járvány tavaszi időszakában a szigorú intézkedések miatt a vasárnapi szentmiséket nem lehetett megtartani. A nyárra fokozatosan
normalizálódott a helyzet, visszaállt a megszokott liturgikus élet.
Aug. 1-jétől változás történt a plébánia vezetésében. Dr. Veres András
megyéspüspök Nyeste Pál piarista helyett engem, Futó Béla piaristát
nevezett ki plébániai kormányzónak. Pali atya ünnepélyes búcsúztatására és jó magam beiktatására a hédervári kápolnabúcsú ünnepén
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