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A pólya és a jászol
Az angyalsereg ezt mondja a 

pásztoroknak: „Ez lesz nektek a 

jel: Kisdedet találtok pólyába ta-

karva és jászolba fektetve.” (Éjféli 

mise evangéliuma) Csodálatos 

az Isten, hogy milyen egyszerű 

szavakkal milyen nagy valósá-

gokat tud kifejezni! … és úgy 

tudja megmondani, hogy ezeket 

az egyszerű szavakat a megnyi-

tott lelkűek meg is értsék.

A pólya a most megszületett 

gyermeknek öltözéke. De nem 

a messiásé! A messiást - ha 

gyermeknek is várták - hata-

lommal teli gyermeknek várták. 

A szentleckében olvassuk Izaiás 

prófétától: „Megszületik a Gyer-

mek. Eljön közénk az Isten fi a. 

Kezében hatalom… Hatalmas 

Isten ő. A jövendő országok meg-

alkotója, a Béke Fejedelme.”

A második zsoltárban pedig 

a születő Messiás mondja bele 

a történelembe az őt szülő Isten 

szavát: „Fiam vagy, ma adtam 

életet neked. Kérd tőlem, és örök-

ségül adom a népeket neked… 

Vasvesszővel verheted őket, és 

mint a cserépedényt, összetör-

heted.” (2 zs.7) Ismét Izaiás 

prófétától hallhatták a pászto-

rok: ”Hírnökei hangos szóval 

kiáltanak, és mindenki boldogan 

látja, hogy megmenti népét az 

Úr.” (Iz 52,8)

A pólya jelként való alkalma-

zásával Isten abból az akkori 

elképzelésből akarta kiemelni 

őket, amik a fenti idézetek nyo-

mán születtek a választott nép 

köztudatában. Nem egy cso-

dálatos képességeket és jelen-

ségeket mutató gyermeket kell 

nekik keresniök, de egy síró, 

az emberi létezést éppen hogy 

elért gyermeket. 

A jászollal viszont az angyal 

kimondja a lelőhelyet is. A 

jászlat barmok etetésére hasz-

nálják, éppen ezért istállóban a 

helye. A tékozló fi ú nyomorá-

nak mélyén az állatok eledelére 

vágyódott. (Lk 15,16) jelezve 

azt a nívót, amire leszáll a bűn-

nek kitett ember. Így a jászol 

az emberi mélypont jelképe, 

ameddig a Megváltó is leszáll, 

hogy a barmok eledele helyett 

magát, kegyelmeit, eszméit és 

az egész életét kínálja fel táp-

lálékul. Akárcsak a kereszt is 

szimbóluma az emberi mély-

pontnak: a bűnnek, a szenve-

désnek, megalázottságnak és 

erkölcsi megsemmisülésnek, 

amiket Krisztus magára vett 

megváltó szeretetből. A jászol 

és a pólya nem ábrándította 

ki a pásztorokat, sem amikor 

hallották az angyaloktól, sem 

amikor látták a kiáltó szegény-

séget. Hittek az angyaloknak, és 

az angyalok szemével néztek 

a jászolban fekvő pólyásra. A 

hitben mi is az angyalok sze-

mét kapjuk kölcsön. Aqinoi 

Szent Tamás azt mondja: „Fides 

facit videre ea,quae oculis non 

videntur – a hit teszi láthatóvá 

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,

Az égi fény jelzi: megérkezett,

Piros szívek arany húrján majd felkacag

A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.

Az én szívem' is megérinti az öröm,

És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,

S az égi fény jelzi: megérkezett! 

Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,

A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,

Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl

És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!

S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,

S jóakarat simítja meg a szíveket,

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,

S az égi fény jelzi: megérkezett! 

Advent alatt ti földön élő emberek

Kongassátok az elhallgatott szíveket,

Legyen csengés-bongás a föld terén át,

Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!

Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,

Az ég fénylő csillagképében megjelen,

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,

S az égi fény jelzi: megérkezett! 

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,

Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,

Megtalálják Jézus Krisztust az emberek

S a békesség zászlója leng a föld felett,

Béke, öröm, szeretet és jóakarat

Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,

S velük zengi a boldog föld az éneket:

Urunk, Szabadítónk, megérkezett!

a szemmel nem láthatókat.” Az 

angyalok szemét kell kérnünk 

Karácsonykor, hogy a jászolban 

fekvő Kisdedben felismerjük 

Megváltónkat. De ez a hit kell 

ahhoz is, hogy az egyházban is 

észrevegyük a mindig újjászüle-

tő Titokzatos Testet, noha talán 

még csak a pólya és jászol jeleit 

hordozza.

Dr. Galla Gábor 

esperes

Kárász Izabella: MEGÉRKEZETT 
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Amint közelít az év vége, úgy 

növekszik a várakozás az embe-

rekben a Kis Jézus születésének, 

a szent Karácsonynak ünnepe 

iránt. Talán a legszebb ünne-

pünk, hiszen egyik ünnepünket 

sem előzi meg olyan mértékű 

készülődés, mint őt. Egyesek 

szerint a Karácsony a család ün-

nepe. Ezt támasztja alá a szent 

Család példája és példamutatá-

sa. Másrészt az ünnepi előké-

születekben az ünneplésben a 

családból szinte mindenki részt 

vállal. A család apraja-nagyja 

lót-fut, hogy időben beszerezze, 

esetleg saját kezűleg elkészítse 

szeretteinek az általa elkép-

zelt, vagy előre leegyeztetett 

ajándékokat. A karácsonyfa 

beszerzése, a feldíszítés közö-

sen, vagy gyermekek nélkül 

titokban, a fi nom ételek meg-

komponálása, az ajándékozás 

öröme meghittséggel, őszinte 

szeretettel tölti meg a részvevők 

szívét. A szent este hangulata 

erősíti a család összetartozását. 

Valahogy a gondok egy időre 

elpárolognak, a házastársak 

megértőbbek lesznek egymás 

iránt, a gyerekekkel elnézőbbek 

lesznek. Karácsony jelképét a 

karácsonyfát körül állva, emel-

kedett hangulatban, szemünk-

ben a szép jövő reménye és a 

békés életbe vetett hit csillan 

fel, mikor együtt énekeljük a 

„Pásztorok, pásztorok örvendez-

ve” karácsonyi éneket.

Nem tudom más személyek 

is így vannak-e ezzel, de az ün-

nepi készülődés mindig felidézi 

bennem a régi idők, gyermek-

korom karácsonyainak emlé-

két. Nagyanyám és édesanyám 

az ünnepet megelőző napokban 

elkészítették a karácsonyfa dí-

szeit. Legyártották a szaloncuk-

rokat, a grillázst és tejszínest. 

Régi idők Karácsonya

Még most is magam előtt látom, 

ahogy a gyúródeszkára simított 

meleg anyagot rendszeresen hi-

deg vízbe mártott késsel dara-

bolták. Mikor kihűlt, az évek 

óta használt és az ünnepek után 

kiüresedett, kiegyengetett sza-

loncukor papírokat előkeresve 

újból cukor került beléjük, fel-

kötözve ismét a fára kerültek. 

Mi gyerekek gondoskodtunk 

róla, hogy a papírok pár nap 

alatt újra üresek legyenek és 

kisimítva, gondosan elrakva 

várhassák a következő kará-

csonyt. Kötöztek fel még kisebb 

almákat és kályha ezüsttel fes-

tett diókat is, így tartalmasabb, 

díszesebb lett a fa. Egyik éven 

került még a fára két üveg-

gömb és egy üveg csúcsdísz is 

(az egyik gömböt még aznap 

sikerült összetörnöm).

Az ádventi böjt utolsó napja 

december 24.-e, a szent este 

napja volt. Míg napközben a 

háziasszonyok sütötték a fi nom 

kalácsokat, a diósat, mákosat, 

és a fonottat, melyek illata be-

lengte az egész házat, a család-

tagok éheztek, mert a böjtnek 

sötétedéskor volt vége. A va-

csora készítés alatt nagyapám a 

tisztaszoba asztala alá, melyre a 

karácsonyfa és alá az ajándékok 

kerülnek majd, hosszasan pa-

kolt. Oda került a lószerszám, 

a szalma, a szénacsutak, tojás, 

tej, kolbász, szalonna, a gabona 

és takarmány félék, a fejsze, ka-

lapács stb., végül teljesen meg-

telt. A hagyományok szerint a 

karácsonyfában rejlő kis jézus 

áldása biztosítéka volt annak, 

hogy a jövő évi gazdag termés, 

az egészséges és szaporodó ál-

latállomány révén a család biz-

tonságban éljen, gyarapodjon.

Édesapám előkereste a bod-

zafából készített karácsonyfa 

törzset, és kisebb, nagyobb 

fenyőfaágakat a bodzába fúrt 

lyukakba faragva, illesztve, 

esztétikus fenyőfát alakított 

ki. Közben elkészült az ünnepi 

vacsora: Lencseleves és mákos 

guba. Olyan fi nomat, mint ezek 

az étkek nagyon ritkán ettem, 

mert az egész napos koplalástól 

majd kilyukadt a gyomrom. 

Már vacsora közben – hi-

szen besötétedett – hallatszott 

a pásztorok ostorcsattogtatása. 

A Pakka Jancsi (volt becsületes 

neve is), aki a disznókat őrizte, 

még trombitát is fújt. Így hozta 

mindenki tudomására, ő járja 

az utcákat. Azután jött a mar-

hapásztor a Lajvort (későbbi 

években a Hima nevű) szin-

tén durrogtatva. A házakból az 

emberek kalácsot, szalonnát, 

kolbászt, bort adtak. Ezekkel 

hálálták meg az ünnepi jókí-

vánságokat, de végső soron 

az állatok őrzését ezzel is dí-

jazták. 

Közben jöttek a mendikálók, 

kérdezték „Szabad-e kis Jézust 

köszönteni?” Mivel ez is hozzá-

tartozott az ünnephez, szinte 

minden ház szívesen látta őket. 

A karácsonyi énekek előadása 

után dióval, almával, esetleg 

némi aprópénzzel honorálták 

a produkciót. Az idősebb csa-

patokat helyenként egy-egy 

pohár borral is kínálták. Su-

hanc koromban már jobbára 

oda mentünk mendikálni, ahol 

nem diót adtak… 

A vacsora után kezdődött az 

ünneplés. Egyik alkalommal, 

úgy négy-öt éves lehettem, 

édesanyám benézett a szobá-

ba, vajon a Jézuska meghoz-

ta-e már a karácsonyfát, az 

ajándékokat. Ahogy hírtelen 

kinyitotta az ajtót, a keletkezett 

huzat megmozgatta a függönyt. 

Édesanyám felkiáltott: „Lacika 

gyere gyorsan! Az angyal, mely 

meghozta a karácsonyfát most 

suhant ki az ablakon. Nézd, 

még mozog a függöny is utá-

na”.   –  Ekkor a család a csak 

erre az alkalomra felfűtött me-

leg szobában körülállta a kará-

csonyfát, áhítattal és magasztos 

érzésektől indíttatva, közösen 

énekeltük a „Fel nagy örömre 

ma született” kezdetű karácso-

nyi éneket, majd a többit is. 

Nagyanyám kezdeményezésére 

egy miatyánkot és üdvözlégyet 

imádkoztunk el azokért, akik 

már nem ünnepelhetnek ve-

lünk: Szülőkért, testvérekért, 

Pali nagybátyámért, aki a Don 

kanyarnál tűnt el 1943 január-

jában, bízva abban, hogy ők is 

gondolnak ránk. Alig vártam, 

hogy kifogyjunk az énekekből, 

imákból, s átvehessem szerény, 

de számomra mégis gazdag 

ajándékokat. 

Ez a kis emlék idézés az 

ünnep felemelő hangulatával 

együtt erősíti bennem a csalá-

dom iránti szeretetet, baráta-

im, ismerőseim, embertársaim 

tiszteletét.

Ma már más az emberek 

élete, mint gyermekkorom-

ban. Mások a körülmények, 

a szokások, az ajándékok, az 

ünnepi ételek. Talán más az 

ünnep eredetéhez való vi-

szonyulás és kötődés is. De 

őszintén remélem és hiszem, 

hogy a kis jézus születésének 

ünnepén az emberekben, a 

családokban a béke utáni 

vágy a megbocsájtás szándé-

ka, az egymás iránti szeretet 

és tisztelet érzése, az arra való 

törekvés nem változott. 

Legyen békés, örömökkel és sze-

retettel teljes, áldott ünnepük!

Göndöcs László

Impresszum: HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS – Hédervár Önkormányzatának lapja • Szerkesztő bizottság: Szabóné Németh Ágnes polgármester, 

Veilandics Eszter jegyző, Nádasi László  • E-mail: onkormanyzat@hedervar.hu •  Kiadó: Hédervár Község Önkormányzata • Nyomdai előkészítés: 
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Kedves Héderváriak!

Az alábbiakban szeretnék beszámolni, 

arról, hogy a választások óta képviselő 

társaim és civil Bizottsági tagjaink segít-

ségével mit intéztünk a falu érdekében.

Az átadás-átvétel október 20.-án volt. 

Azóta: 

A Lipót-Hédervár Kerékpár út pályá-

zat kapcsán, melyet még Juhász József 

polgármester Úr adott be annak idején, 

tartottunk egy lakossági fórumot, ahol 

a Kossuth utca lakói, akiket közvetlenül 

érint a beruházás, megtehették észrevéte-

leiket. Ezen kívül most indítjuk a közbe-

szerzést a kivitelezésre, ahol a meghívott 

kivitelezők helyi vállalkozók lesznek.

Épület-energetikai korszerűsítés pá-

lyázat kapcsán és a polgárőr pályázat 

kapcsán is számlák kerültek elő, szintén 

az előző vezetés idejéből, amik még nem 

voltak kiegyenlítve, ezeket rendeztük.

A település Rendezési terve kapcsán, 

új lakossági egyeztetést tettünk lehetővé, 

ahol, akik eddig nem tették meg, még 

jelezhették a rendezési tervvel kapcso-

latos igényeiket.

Az EU 2014-2020 közötti időszakára a 

Megye vezetése, Településfejlesztés címén 

pályázati ötleteket várt a településektől, 

amikhez kapcsolódóan majd konkrét pá-

Beszámoló az Önkormányzat eddigi munkájáról – 2014. december

lyázatokat írhatnak ki. Hédervár részéről 

négy ötletet küldtünk be a Megyének, 

melyek a választási programunkban is 

szerepeltek: bölcsőde, kastélypark re-

konstrukció, közétkeztetés, és kulturális 

hagyományok újraélesztése-Hédervári 

Búcsú címeken.

A tervezett Strand kapcsán a Mosoni-

Duna projekt kivitelezőivel felvettük a 

kapcsolatot, mivel a bejárás során elté-

réseket tapasztaltunk a tervhez képest. 

Ígéretet kaptunk a helyreállításra.

Kastély ügyben tárgyaltam a tulajdo-

nossal és bérlővel is. A kastélypark hátsó 

részének kitakarítását (kényszerkaszálás) 

Csanádi Roland 

alpolgármester úr 

irányítása mellett 

elkezdtük. Ezért 

külön szeretnék 

köszönetet mon-

dani neki!

Tárgyalásokat 

folytattunk a 

Közös Önkor-

mányzati Hi-

vatal ügyében 

Darnózselivel, 

Ásványráróval, 

Kimlével, és 

Dunaremetével 

is. Felmértük a 

különböző tár-

sulási lehetősé-

gek anyagi von-

zatát. A döntést 

a testület fogja 

meghozni arról, hogy maradunk-e a régi 

rendszerben, és ha igen, milyen feltéte-

lekkel, vagy változtatunk.

Iskola ügyben tárgyalást folytattunk 

Ress Erzsébettel, a KLIK vezetőjével, aki 

végre sok év után megtekintette szemé-

lyesen is iskolánkat. 

Új SZMSZ-t alkottunk, mely lehetővé 

tette, az önkormányzat részére, hogy bi-

zottságokat hozzon létre. Így aktív civilek 

is segíthetik az önkormányzati döntés-

hozatalt. A bizottságokról részletesen a 

10. oldalon olvashatnak.

Módosítottuk a gépjármű szabályzatot 

is. Így a civil szervezetek egy bizonyos ki-

lométer határig ingyen használhatják az 

önkormányzati kisbuszt. Ezzel igazságo-

sabbá  tettük az eddigi gyakorlatot, amely 

megkülönbözette a szervezeteket. Külsősök 

számára lehetővé tettük, hogy reális áron, 

napi díj fejében kibérelhessék a kisbuszt.

Kulturális Bizottságunk és a civilek 

segítségével megszerveztük az október 

23-ai megemlékezést, az Idősek napját, az 

adventi gyertyagyújtásokat a karácsonyfa 

díszítést és betlehemállítást, valamint a 

Mikulás járást. Ezért külön szeretnék 

köszönetet mondani minden segítőnek, 

különösen Nérai László képviselő Úrnak, 

a Kulturális Bizottság Elnökének!

A Kápolna-Galéria művészeinek veze-

tőivel is  tárgyalásokat kezdeményeztem, 

hogy a jövő évre vonatkozó elképzelése-

ikről egyeztessünk, és az Egyházközség 

vezetőivel együtt egy programsorozatot 

állítsunk össze.

Az Aqua felügyelő bizottságba tagokat 

delegáltunk, akik közül Balogh László 

külsős alpolgármester úr a 11 település 

nevében fogja képviselni az érdekeinket. 

Remélhetőleg így a szennyvíztelephez 

és a csatorna hálózathoz kapcsolódó 

bűz problémára is találunk majd meg-

oldást.

Egyenlőre ennyi fért bele a két és fél 

hónapba, de igyekezni fogok, hogy a 

többi választási ígéretünk kapcsán is 

mielőbb legyen előre lépés. 

Addig is minden kedves hédervári lakos-

nak áldott békés ünnepeket kívánok:

Szabóné Németh Ágnes

Hédervár Község  polgármestere

Tervezett kerékpárút
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A közelgő Karácsonyra és 

az azt követő Új Évre való 

tekintettel, a héderfai falukö-

zösség nevében Áldott, Békés 

Karácsonyt és örömökben, 

boldogságban, gazdagság-

ban és nem utolsó sorban 

egyetértésben és együttmű-

ködésben gazdag Új Évet 

kívánok minden hédervári 

barátunknak!

Ugyanakkor nagy remény-

nyel kívánok az immáron 21 

éves testvértelepülési kapcso-

latunknak is prosperitást és 

kiteljesedést. E kapcsolat 

létrejötte nagymértékben 

Karácsonyi üdvözlet Héderfájáról
Göndöcs László polgármes-

ter úrnak és Bíró Sándor 

volt héderfai tiszteletes úrnak 

köszönhető, amiért úgy gon-

dolom, köszönettel tartozunk 

nekik! E kapcsolatnak a hoza-

déka évtizedes baráti  szálak 

fűződése, egymás és a kör-

nyező vidékek jobb megis-

merése lett. A közös találko-

zások alkalmából Héderfája 

közössége részére egy újabb 

kapcsolat jött létre a felvidéki 

Éberharddal, amely telepü-

lés kapcsolata Hédervárral 

már szintén nagyon régi. Itt 

kell megjegyeznem, hogy e 

kapcsolat  létrejöttében én is 

nagy örömmel bábáskodtam. 

A baráti kapcsolatokon kívül 

még lehetne egy nagyon fon-

tos és nem elhanyagolható 

hozadéka a testvértelepülési 

kapcsolatainknak - ami ha 

megvalósulna es eredmény-

nyel járna, az a három tele-

pülés fejlődéséhez nagyban 

hozzájárulna -, és pedig  a 

régiós pályázati lehetőségek 

kihasználásáról lenne szó, 

amit már többször felvetet-

tem, de ehhez a három tele-

pülés önkormányzatainak az 

együttműködésére, együtt-

gondolkozására van szük-

ség.  A másik nagy hozadék 

a fi atalság  - és nem utolsó 

sorban - az iskolák bekapcso-

lódása, ami nagymértékben 

hozzájárul a különböző vidé-

kek kulturális szokásainak, 

életvitelének a megismeré-

séhez és én épp ebben latom, 

hogy e kapcsolatokra szük-

ség van a jövőre nézve  és ezt 

ápolni kell mindenáron. Én 

ehhez kívánok sok sikert es 

kitartást-kitartást-kitartást!

Üdvözlettel Héderfájáról: 

Bancsi András

Szinte rutinszerűen fordulok be a megszokott sorokba a hatal-

mas bevásárlóközpontban. Jár a szemem és az agyam, minden 

érzékszervem megfeszülve keresgéli a polcokon AZ ajándékot. 

A legszebbet, legjobbat, legtökéletesebbet. Mindenkinek. Persze 

mindenkinek nem sikerül elsőre megtalálni, tehát jön a második 

kör. Közben kell még ez-az, liszt, cukor, étolaj, meg még amiről 

nem is gondoltam, hogy meg kellene venni. Aztán harmadik pró-

bálkozás. Kitudjahányadik bolt, mindenhonnan ömlik a fülembe 

a Jingle bells, már unom és utálom az összes karácsonyi slágert. A 

kezem a csomagoktól, a lábam a sok járkálástól akar leszakadni, 

a szemem villódzik a fényektől, a gyomrom már kavarog a szí-

nes üveggömböktől, a csillogó, zsúfolásig rakott díszektől. Végre 

vége! Mégegyszer végig kell gondolni: biztos, hogy mindenkinek 

van ajándék? Remélem, hogy igen, mert már gondolkozni sem 

bírok. Csak menjünk már haza! Otthon még ki kell takarítanom 

a lakást, vár a szokásos mosás-teregetés-vasalás szentháromság is, 

ja, és persze a bejgli! Meg a karácsonyi ebéd! Na, ma megint nem 

jövök ki egész nap a konyhából, pedig a fát is fel kellene díszíteni 

valamikor. Majd mosogatás után. Nem is tudom, hogy fogok 

fennmaradni az éjféli miséig, mikor már most leragad a szemem. 

De muszáj elmenni, szerepel a gyerek.

Majd jövőre! Jövőre máshogy lesz. Már novemberben meg-

veszem az összes ajándékot. Nem is, már nyáron! Akkor nem 

erőltetik rám már egy hónappal az ünnep előtt a nagy „kará-

csonyi hangulatot”. Nem tehénkedik rám az üzletek erőszakos 

csillogása, nem undorodom meg attól, aminek igazából szépnek 

kellene lennie. Mert a karácsonyhoz kellenek fények, kellenek 

színes üveggömbök, és persze az ilyenkor szokásos énekek is. De 

módjával. Diszkréten. Finoman. Az ünnep a családra tartozik. 

Otthon kell megteremteni a karácsonyt, otthon kell ráhango-

lódni, otthon kell feldíszíteni a lelkünket. Mindenkinek a maga 

Adventi, karácsonyváró gondolatok
módján. A karácsonyhoz hozzátartoznak az ajándékok is. Per-

sze. De ilyenkor különösen nem az a fontos, hogy mennyi időt 

töltöttünk a boltokban az ajándékok után rohangálva, hanem az, 

hogy mennyit adtunk magunkból a családunknak. Ne feledjük, 

hogy a legnagyobb ajándék az, ha a mindennapi hajsza után rá-

érünk végre foglalkozni azokkal, akik igazán fontosak nekünk. 

Megállni egy pillanatra, nézni a gyertyák fényeit, együtt énekelni, 

együtt örülni. Hogy majd később, sok év múlva a gyermekünk is 

meg tudja teremteni a karácsonyi hangulatot a saját családjának. 

A mi feladatunk, hogy ezt megtanítsuk neki.

Jövőre máshogy lesz. Elsétálok a családdal az erdőbe megnézni 

a hóvirágokkal, gyöngyvirágokkal borított erdőalját, mert meg 

kell tanítanom a gyermekemnek, hogy milyen csodákat tud adni 

a természet, amit óvni, védeni kell.

Jövőre meg fogom tanítani a gyermekemet hallgatni. Mert elfe-

ledtük a régi bölcs mondásokat. „Hallgatni arany. Ne szólj szám, 

nem fáj fejem. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Előbb az 

eszed járjon, aztán a szád.” Most mindenki beszél. Sokszor gon-

dolkodás nélkül. Közben megbánt, megsért, szid, ócsárol, beleköt, 

beletapos, beleszól, leszól. Nagyon ritkán egyetért, még ritkábban 

dicsér. Csupa negatív érzés árad, többnyire feleslegesen. De csak 

kevesen vannak, akik az igazi problémákat meg is hallgatják. És 

együttéreznek. És segíteni próbálnak. Tenni akarnak.

Jövőre – hiába van kocsink - felülök a buszra a gyermekemmel, 

mert meg kell neki tanítanom, hogy hogyan illik viselkedni, hi-

szen ki mástól tanulná meg. Pedig nemsokára középiskolába fog 

járni, ő is egy lesz az „ezek a mai fi atalok” közül. Az új nemzedék 

sohasem úgy születik meg, hogy már eleve elrendeltetett, hogy 

ők rosszabbak lesznek, mint elődeik. Mi neveljük őket olyanná, 

amilyenek. Rajtunk múlik, hogy jövőre hogy lesz.

Erdősné Lévai Rita
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  Kedves Olvasó!

Sok munkával, összefogással jó évet tudhatunk magunk 

mögött és megalapoztuk a következő év sikereit is.

A Hédervári RK. Egyházközség és a Hédervár Templomaiért 

Alapítvány egymást segítve adta be pályázataikat. Így sikerülhe-

tett , hogy három pályázat együttes erejéből a Nepomuki Szent 

János mellékoltár helyreállítása befejeződhetett, visszanyerve 

eredeti pompáját.

És így valósulhatott meg a Fő oltárkép restaurálása is. 

Nepomuki Szent János mellékoltár és a Fő oltárkép resta-

urálásához a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma által kiírt pályázatok adtak lehetőséget 

12.000.000,- forint értékben, mely magába foglalja Egyház-

községünk 2.500.000,- forintos önrészét is.

Ez által hívek és támogatók 

által befi zetett felajánlásokat, 

egyházadót a fejlesztésekre 

fordítottuk. 

Az elmúlt két évtizedben 

folyamatosak a Hédervári 

Szent Mihály plébániatemp-

lom felújítási munkálatai. 

Sajnos, ahogy telnek az év-

tizedek, újra és újra ápolni, 

javítani kell az évszázados 

emlékeket. Újra kell kezde-

nünk most a templom külső 

rendbetételét is. Pályázati 

támogatással szeretnénk 

folytatni a templom hom-

lokzati felületének felújítását 

és utólagos nedvesség elleni 

védelmét, csapadékvíz elvezetését és a homlokzati nyílászá-

rók cseréjét. Ehhez a munkálathoz a Győri Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivataltól érvényes építési engedéllyel 

rendelkezünk. Ezeknek a munkálatoknak az elkezdéséhez 

nagy segítséget nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkársága által nyújtott 10.000.000,- forintos 

támogatás.

Első lépcsőben szeretnénk véglegesen megoldatni a falak 

felnedvesedésének problémáját, mert ennek megoldása nélkül 

bármi nemű faljavítás esélytelenné válik. Fontosnak tartjuk 

a plébánia templom környezetének rendezését, szépítését 

hisz a legfontosabb községet érintő ünnepek, megemlékezé-

sek színhelye, kiinduló pontja a Plébániatemplom. Ezekhez 

a munkálatokhoz elengedhetetlen volt a kitűnő hédervári 

szakemberek munkája.

Egyházközségünk kezelésében van a héderváriak büszkesége, 

a Boldogasszony kápolna-templom, amit elődeink a Lorettói 

kápolnáról mintáztak és mi szeretnénk ismertségét tovább 

Közösen Hédervár értékeiért

növelni, erősíteni, mivel ezen a történelmi zarándokhelyen ma 

is erős a hitélet a hívőknek köszönhetően. Rendszeresek itt a 

Mária-napi megemlékezések, ez a Szigetköz legszebb temp-

loma, amit azért is szívesen keresnek fel a hívők és a turisták, 

mivel Hédervár országos búcsújáró hely, 24 éve folyamatosan 

tartjuk a szabadtéri szentmiséket Mária napján.

Kiváló lehetőséget nyújt kiállítások bemutatására is . A ki-

állítások szervezéséhez, megtartásához beszereztük a felettes 

szervek engedélyét, hozzájárulását. 

Mint ahogy eddig is, idén is megtartottuk az Állami és 

Községi ünnepeinket. 

Emlékeztünk közösen falunk, egyházközségünk hőseire. 

Idén május 25-én szentmise után az első és második világhá-

borúban elesett hősök emléktáblájánál fejeztük ki közösen 

tiszteletünket.  A jövőben szélesebb körben szeretnénk ezt 

folytatni.

Idén is kiválóan felkészültek az elsőáldozóink és bérmál-

kozóink, erősítve egyházközségünket. Nagyon szorgalmasak 

és ügyesek voltak a ministránsok, segítve ünnepeink lebo-

nyolítását.

Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünket kenyérszenteléssel 

zártuk, melyet a szentmisén részt vevők szívesen fogadtak.

Az ősszel a Műemlékvédelmi hivataltól kapott engedélyek 

és ajánlás alapján helyreállítattuk a plébánia kerítés egyik 

szakaszát. 

Az utolsó tégláig visszaszedve épült újra az évszázados fal 

segítő hédervári polgárok és mesterek segítségével.

A középső még régebbi falszakasz építését szeretnénk úgy 

megvalósítani, hogy minél több segíteni tudó és akaró részese 
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Idősek Napja Héderváron

lehessen ennek a feladatnak. Szeretnénk olyan régi anyagokat 

felhasználni, melyek még Héderváron és a környékén megta-

lálhatóak, mivel az eredetiség visszaállítása nagyon fontos.

Szívesen fogadunk évszámos vagy monogramos téglákat – 

ezeket láthatóan építenénk be –, de nagy örömmel vesszük a 

régi nagyméretű téglák felajánlását is, a legkisebb mennyiséget 

is szívesen fogadjuk.

Szép eredmény volt 

2014-ben a Hédervár 

Templomaiért Ala-

pítvány országos el-

ismerése,  kitünteté-

se, melyet az Emberi 

Erőforrások Minisz-

tériuma és a Vidékfej-

lesztési Minisztérium gratulációi öveztek, ezzel újabb szintre 

emelve községünk ismertségét. 

Köszönjük az egyházi adó rendszeres fi zetését és az Ala-

pítvány javára ajánlott adó 1%-okat, adományokat. Minden 

egyes forint a fejlődést erősíti. 

A jelen fontos feladata, hogy az utánunk jövők, örököseink 

előtt ne kelljen szégyenkeznünk, és ők is méltán emlékezzenek 

előrelátásunkra, munkáinkra. 

Egyházközség és az Alapítvány vezetősége 

November 21-én, a választások után 

megújult Képviselő-testület újonnan ala-

kult Kulturális Bizottságának szervezésé-

ben ismét megrendeztük az idősek napját 

Héderváron.

60 év feletti lakosaink közül majd’ százan 

jelentek meg az ünnepi rendezvényen. A 

köszöntő beszédek után a hédervári óvo-

dások és általános iskolások kedvesked-

tek hangulatos műsorral a nagyszülőik, 

dédszüleik generációja számára, majd a 

néptáncosok talpalávalójával folytatódott 

a program. A jó hangulatot kora délutánra 

a Hédervári Asszonykórus és György-Ró-

zsa Sándor, a Budapesti Operettszínház 

művésze biztosította. Népdalok sokasá-

ga, operett és musical részletek szóra-

koztatták a szépkorú közönséget, majd a 

Kont-vendéglő összeszokott csapata által 

készített ízletes vacsora került az asztalok-

ra. Az üres tányérokat látván semmi nem 

bizonyította jobban az ételek kiválóságát. 

A vacsora utáni hangulatot a Kelet Lányai 

tánccsoport hédervári hastáncos lányai-

nak látványos műsora fokozta tovább… 

Az est további részében a máriakálnoki 

Pollák Ferenc művész úr zenélt, énekelt, 

akit nyugdíjasaink külön kérésére hívott 

meg az Önkormányzat. A záró nóta 23 

óra környékén hangzott el, majd mindenki 

nyugovóra tért. (Azok számára akik a ren-

dezvényen nem jelentek meg, az Önkor-

mányzat egyéb módon probál meg majd 

kedveskedni.)

Szeretnénk köszönetet mondani mind-

azoknak, akik munkájukkal, felajánlásaik-

kal segítették a rendezvény létrejöttét. 

Név szerint: Hédervári Asszonykórus, 

Ica Virágbolt, Coop Abc, Malom Büfé, Dr. 

Tóth Lászlóné, Mobil Petrol töltőállomás, 

Kont Vendéglő, Seiwerth Gábor, Kelet Lá-

nyai Hastánccsoport, Vöröskereszt helyi 

aktivistái, óvodásaink és iskolásaink, ill. 

néptánccsoportjuk. Köszönet a szervezé-

sért az önkormányzati képviselőknek és 

kulturális bizottsági tagoknak is.

Bízunk benne, hogy jövőre ennél is több 

szépkorú vesz részt a rendezvényen, hiszen 

ez a nap értük van, róluk és nekik szól!

Nérai László

a Kulturális Bizottság elnöke

A IV. adventi gyertya meggyújtása
a ministráns gyermekek szervezésében

2014. december 20-án, szombaton, 17.oo órakor

a Szent Mihály plébániatemplom előtt.

„Pénzen nem veheted meg” 
c. mesejáték

a ministráns gyermekek előadásában

2014. december 24-én, szerdán 15.30 órakór

a Szent Mihály plébániatemplomban.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek! 

Nagy szeretettel várjuk Önöket az ünnepi  előkészületekre, szentmisékre.

Hédervári Egyházközség és Hédervár Templomaiért Alapítvány
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Mint az olvasók számára ismeretes, 

Hédervár több testvérközséggel is büsz-

kélkedhet. Tűzoltó Egyesületünk a leg-

szorosabb kapcsolatot Éberhard jelenti, 

a két testület között már évtizedes táv-

latban szoros az együttműködés. A tagok 

között az évek során nagyon jó kapcsolat 

alakult ki, meghívást kapunk egymás 

rendezvényeire és versenyekre is. 

Ebben az évben mind a két testület jubi-

lált: az éberhardi a megalakulásának130., 

a hédervári pedig a 125. évfordulóját ün-

nepelte. 2014-ben is többször találkoztunk 

szakmai együttműködési kérédsek miatt 

vagy ültünk össze akár egy-egy kellemes 

baráti beszélgetésre. Szeretnék visszautal-

ni a tavalyi árvízi védekezésre, amikor 

az első hívó szóra jöttek és segítettek az 

éberhardi tűzoltók is! 

Az év vége felé szeretnénk 

beszámolni Önöknek a Tűz-

oltó Egyesület második félév-

ben végzett munkájáról. Ez 

az időszak szakmai feladattal 

kezdődött, június végén a vo-

nuló raj egy rajkai tarlótűznél 

segítette a hivatásos tűzoltók 

munkáját, a tűz megfékezé-

Tűzoltó egyesületek együttműködése – testvérközségi 

kapcsolataink alakulása
Az idei évben újra felvettük  a kap-

csolatot az übelbachi (Ausztria) tűzol-

tókkal, akiktől évekkel ezelőtt az azóta 

is használt tűzoltóautónkat  kaptuk. Ők 

is tiszteletüket tették nálunk az évfordu-

lós megemlékezésen és tárgyaltunk a jó 

kapcsolat további fenntartásáról. A több 

éves kapcsolatok mellett egyesületünk 

újjal is büszkélkedhet, mivel nagyon jó 

viszonyba kerültünk a bősi tűzoltó tes-

tület tagjaival is.

 Ők is idén voltak 125 évesek, ami 

már eleve egy közös pont a két egyesü-

let életében. Részt vettünk velük közös 

taktikai gyakorlaton és versenyen is, 

de segítségünkre voltak már eszközbe-

szerzésben is. Héderfáji barátainkkal a 

távolság miatt ugyan nem „tűzoltós” a 

kapcsolatunk, de ők is nagyon fontosak 

a számunkra. A 2011-es évi, rendkívül 

sikeres hármas programhoz hasonlóan, 

a pályázati forrásokból megvalósuló jö-

vőbeni testvérközségi találkozó megszer-

vezésénél és kivitelezésénél is számíthat 

az új önkormányzati képviselő-testület 

egyesületi tagjaink munkájára. Fontos, 

hogy az elődeinktől kapott jó kapcsola-

tokat tovább ápoljuk, községi, egyesületi 

és személyes szinten is!

Wass Alberttől idézve kívánok min-

denkinek áldott, békés ünnepeket: 

„A barátság oka nem lehet véletlen, sem 

az egymásra utaltság. Még kevésbé az 

azonos világnézeti beállítottság vagy po-

litikai célkitűzés. A barátság oka egyedül 

a BARÁTSÁG maga.”

Hédervári Tűzoltó Egyesület részéről:

Ábrahám Szilvia elnök

Tűzoltó Egyesület – 2014. II. félévi beszámoló
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se több órán át tartó nehéz 

feladat volt, de a résztvevő 

csapatok felkészültségének 

köszönhetően sikerrel járt. 

Az Egyesület július 5.-én ün-

nepelte fennállásának 125. 

évfordulóját, melyen tisztele-

tüket tették a katasztrófavé-

delem és tűzoltóság vezetői, 

a környékbeli önkéntes egye-

sületek, valamint a határon 

túli ausztriai és szlovákiai 

küldöttségek is. 

Nagyon jó hangulatú na-

pot töltöttünk együtt, bajtár-

sainkkal, falu és környékbeli 

emberekkel. Az ünneplés 

után komoly munka kezdő-

dött, hisz el kellett kezdeni 

az ifj úsági lánycsapat felké-

szítését a szeptemberi megyei 

tűzoltóversenyre. Itt szeret-

nénk megköszönni a csapat 

tagjainak: Angyal Alexand-

rának, Szédelyi Krisztinának, 

Oberna Barbarának, Oberna 

Cintiának, Takács Nikolettnek, 



8 2014.  decemberHédervári Hírforrás

Mézes Nikolettának, Söveges  

Orsolyának és Árvay Rékának 

az eredményes  felkészülést, 

melynek eredményeképpen a 

megyei versenyen stafétában 

első helyezést szereztek.

Köszönetet szeretnénk 

mondani támogatóinknak, 

akik az egész év folyamán 

pénzbeli és tárgyi adomá-

nyokkal és munkával se-

gítették az egyesület mun-

káját, valamint azoknak az 

embereknek is, akik személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával  tá-

mogattak bennünket .Ez az 

összeg az idei évben 190.603 

Ft volt, melynek egy részét 

védőfelszerelés,konkrétan 

tűzálló kámzsák vásárlására 

fordítottuk és beszereztünk 

még 2 db sugárcsövet a verse-

nyeken való további eredmé-

nyes részvétel érdekében. A 

közelmúltban együttműködé-

si megállapodást írtunk alá a 

mosonmagyaróvári hivatásos 

tűzoltósággal eggyel  maga-

sabb 2. kategóriában,melynek 

következtében magasabb 

összegekre pályázhatunk az 

OKF által kiírt pályázatok 

esetében. Az együttműködés 

keretében december 13-án 

egyesületünk tagjai ügyeletet 

adnak Mosonmagyaróváron, 

segítve ezzel hivatásos bajtár-

saik munkáját .Örömünkre 

szolgál, hogy többen jelezték 

csatlakozási szándékukat a 

Hédervári Tűzoltó Egyesü-

letbe, felismerve az önkéntes 

munka jelentőségét. Fontos-

nak tartjuk a további jó kap-

csolatot az új faluvezetéssel, 

valamit a korábbi időszak-

hoz hasonlóan a civil szer-

vezetekkel, csoportokkal is, 

mert együttműködve sokkal 

többet tehetünk a közösség 

érdekében. Utoljára, de nem 

utolsósorban pedig köszöne-

tünket szeretnénk kifejezni 

tagjainknak az egész éves 

munkájukért! 

A következő ünnepi idő-

szakban kérünk mindenkit, 

hogy legyenek fokozott fi gye-

lemmel a meggyújtott gyer-

tyákra és fényfüzérekre, hogy 

minden ember karácsonya 

békességben, boldogságban 

telhessen! 

Áldott Karácsonyt és na-

gyon boldog új évet kívánunk 

mindenkinek!

Hédervár Tűzoltó Egyesület 

Vezetősége nevében:

Ábrahám Szilvia

Helyi adók 2015 – Hédervár

ÉPÍTMÉNYADÓ:

Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 2/2012.(I.27.) rendelete 

szól az építményadóról. 

Adóköteles az önkormányzat illeté-

kességi területén lévő építmények közül 

a lakás és a nem lakás céljára szolgáló 

épület, épületrész. 

Mentes az adó alól a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. tv. 13. §. –ban meg-

határozottak, illetve Hédervár Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012.(I.27.) rendelet 3. §-a alapján „a 

nem lakás céljára szolgáló épület, épü-

letrész közül a gépkocsi tároló, kivéve a 

vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete”.

Az adó alapja az építmény m2-ben szá-

mított hasznos alapterülete. Hédervár 

Községben az építményadó mértéke 

500 Ft/m2 lakás célú építmény után. 

Nem lakás céljára szolgáló épület, épület-

rész adójának évi mértéke 100 Ft/m2.

TELEKADÓ: 

Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 16/2012.(XI.27.) ren-

delete szól az telekadóról. 

Adóköteles az önkormányzat illetékes-

ségi területén lévő telek.  Mentes az adó 

alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 

19. §. –ban meghatározottak.

Az adó alapja a telek m2-ben számított 

területe. Hédervár Községben a telekadó 

mértéke 60 Ft/m2.

MAGÁNSZEMÉLYEK 

KOMMUNÁLIS ADÓJA: 

Hédervár Község Önkormányzat Képvise-

lő-testület 17/2012.(XI.27.) rendelete szól az 

magánszemélyek kommunális adójáról. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN HÉDERVÁRON 

A 2015. ÉVBEN NEM VÁLTOZIK A LAKOSSÁG ÁLTAL BEFIZETENDŐ HELYI ADÓK MÉRTÉKE.

Az adó évi mértéke 4.000 Ft/év. 

Mentes az adó fi zetési kötelezettsége alól 

az a magánszemély, akinek adótárgya 

után építményadó illetve telekadó fi zetési 

kötelezettsége áll fenn. 

IDEGENFORGALMI ADÓ: 

Hédervár Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének módosított 

15/2012.(XI.27.) rendelete szól az ide-

genforgalmi adóról. 

Adókötelezettség terheli azt a magán-

személyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén 

legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Az idegenforgalmi adó alapja a meg-

kezdett vendégéjszakák száma. Hédervár 

Községben az idegenforgalmi adó mér-

téke: 300 Ft/vendégéjszaka. 
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A polgármesterjelölt neve A kapott szavazatok száma Százalékban

SZABÓNÉ NÉMETH ÁGNES 330 58,92

Juhász József 225 40,18

Tizenkettő jelölt közül lehetett választani, három érvénytelen szavazat volt.

Választás 2014 – Hédervár

A képviselőjelölt neve A kapott szavazatok száma Százalékban

Balogh László 226 40,36

Csanádi Roland 269 48,04 képviselő

Seiwerth Gábor Sándor 320 57,14 lemondott

Danyi Péter 347 61,96 képviselő

Gondár Imre 211 37,68

Biczó Imre 101 18,04

Antóni Istvánné 250 44,64 képviselő

Dániel Péter 234 41,79 képviselő

Sövegesné Salacz Rózsa 197 35,18

Cseh Zoltán 194 34,64

Takáts-Szalay Adrienn 228 40,71 képviselő

Nérai László 293 52,32 képviselő

Az alakuló ülés előtt Seiwerth Gábor írásban lemondott a képviselői tisztségéről, így a soron következő Takáts–Szalay 

Adrienn lépett a képviselői tisztségre.

2014. október 12. - önkormányzati választások eredménye

A névjegyzéken 995 fő szerepelt, ebből 560-an éltek a szavazati jogukkal. 

Érvénytelen szavazatok száma öt volt. A visszautasítottak névjegyzékén két fő szerepelt. 

IPARŰZÉSI ADÓ: 

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2012.(I.27.) rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

Az adó alanya a vállalkozó, aki állandó jellegű iparűzési 

tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, 

ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 

hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telep-

helyén) kívül folytatja. 

Az adó mértéke az adóalap 2%-a.

A helyi iparűzési adó mértéke a törvényi maximum határon 

van, a korrigált nettó árbevétel 2%-a, ezért ebben az adónem-

ben az emelés nem lehetséges.

GÉPJÁRMŰ ADÓ: 

A gépjárművek teljesítményadata a Közigazgatási és Elekt-

ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Országos 

Járműnyilvántartásából származik. 

Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetében: 

• gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,

• gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,

• gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,

• gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,

• gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári 

években 140 Ft/kW.

A gépjárműadó 60 %-át a 2013-as évtől az állam elvonja, 40 

%-a jelent bevételt az önkormányzatnak. 
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Tánccsoportunk 9 éve alakult, Mosonmagya-

róvár és vonzáskörzetében. Itt, Héderváron 8 

éve táncolnak, kicsik nagyok egyaránt. Csopor-

tok működnek gyermek-felnőtt, kezdőtől hala-

dó szintig, 105 lelkes táncosból áll csapatunk.

 Nagyon mozgalmas 2014-et tudhatunk ma-

gunk mögött, sok próbán, gyakorláson és 

több mint 30 fellépésen vagyunk túl. Idén 

júniusban is megszerveztük Gálaműsorunkat 

Mosonmagyaróváron, ami évről évre nagyobb 

sikernek örvend.

Részletes információkat megtalálhatnak 

rólunk honlapunkon: www.keletlanyai.hu 

címen és facebookon is.

Ha valaki szeretne kikapcsolódni, mozogni, 

táncolni, fellépni és akár versenyekre járni, 

akkor csatlakozzon hozzánk, mi szeretettel 

várjuk! 

Békés karácsonyi ünnepeket és szeretetben 

gazdag boldog új évet kívánunk:

Kelet Lányai Hastánc Csoport nevében

Angyal Krisztina, a Kelet Lányai Hastánc 

Csoport oktatója

Kelet Lányai – sikereink 2014-ben

Hédervár Község Önkormányzata – 2014-2019

A „közösség önkormányzata” – a település új tisztségviselői, 

képviselő-testületi és külsős bizottsági tagok – mindenki társa-

dalmi megbízatásban látja el feladatát.

SZABÓNÉ NÉMETH ÁGNES 

polgármester

CSANÁDI ROLAND 

településüzemeltetésért felelős alpolgármester

BALOGH LÁSZLÓ 

gazdasági kapcsolatokért felelős, külsős alpolgármester

Göndöcs László 

polgármesteri tanácsadó - testvértelepülési kapcsolatok

Nádasi László 

polgármesteri tanácsadó - közéleti kapcsolatok

BIZOTTSÁGOK (képviselő és külsős tagok)

Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság 

Nérai László elnök, 

Sövegesné Salacz Rózsa alelnök (szociális ügyek), 

Antóni Istvánné, Dániel Péter, Takács-Szalay Adrienn, 

Fövényesiné Sághi Katalin tagiskola-igazgató (oktatási ügyek, 

ünnepségek), 

Angyal Krisztina (községi rendezvények)

Településfejlesztési és Sport Bizottság 

Danyi Péter elnök,

Györkös István alelnök (településfejlesztési ügyek), 

Dániel Péter, Nérai László, Szigeti Péter 

Gazdasági Bizottság 

Takács-Szalay Adrienn elnök, 

Kránitz Sándor alelnök (infrastruktúra-fejlesztés), 

Danyi Péter

HÉDERVÁRI CSOPORTUNK VERSENYEREDMÉNYEI: 

2014. február - Holdfény lányai nemzetközi verseny Budapest: BRONZ ÉREM. 

2014. szeptember - Evita hastáncverseny: ARANY MINŐSÍTÉS. 

2014. november - III. Star Of Th e Orient (Kelet Csillaga) Hastáncverseny csoport: EZÜST MINŐSÍTÉS. 

szóló tánc: Fodor Ibolya - ARANY MINŐSÍTÉS és KATEGÓRIA GYŐZTES
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Szigeti Péter Balázs a 

Hédervári Sport Egyesü-

let utánpótlás labdarúgója 

a hollandiai Arnhemben a 

magyar válogatott tagjaként 

2014.08.22-24. között részt vett 

a VII. Diabétesz Junior Kupa 

Labdarúgó Világbajnokságon, 

amelyet rendeztek meg. A ren-

dezvény helyszíne a Papendal 

Nemzeti Sport Centrum volt, 

többek között itt készülnek fel 

a holland olimpiai sportolók 

Hédervári focista a Diabétesz Junior Kupa Labdarúgó VB-én

Hegedüs Márk hédervári ifj ú lo-

vas az elmúlt évekhez hasonlóan 

ismét újabb országos sikerekkel 

vitte Hédervár jó hírét a magyar 

lovassport világába... 

A Magyar Lovas Szövetség Or-

szágos Bajnokságán Székesfehér-

váron több futamon is indult a 

Western Szakág junior kategóriá-

jában: „Pole Bending” (szlalom) I. 

helyezést ért el, Barell Racing" (hor-

Hegedüs Márk bajnoki sikere

dókerülés) versenyszámban 

III. helyről hozta el a kupát. 

Az idén sajnos pechje volt, 

nehézkesen indult a szezon, 

mivel a lova lesérült, ezért 

új lóval kellett felkészülni, 

ami nem egyszerű ezekben 

a versenyszámokban. Buda-

pesten a Kupa Sorozatban 

indult, és így is II. helyezést 

ért el. Gratulálunk!

is. A Junior Kupát cukorbeteg 

gyerekek számára rendezik, a 

sport rendezvény célja, hogy 

felhívják a fi gyelmet az 1. tí-

pusú cukorbetegségre, illetve, 

hogy bemutassa az ebben a 

betegségben élő gyerekek szá-

mára, hogy sportolhatnak és 

aktív életet élhetnek. A 11 fős 

keret tagjai az egész ország te-

rületéről érkeztek. A csapatot 

többek között Havas Máté, a 

Győri ETO FC utánpótlásának 

koordinátora állította össze. 

A gyerekeket – közöttük Pétert 

is – az előselejtezőn nyújtott 

teljesítményük alapján válogat-

ták ki. A nyár folyamán több-

ször is találkoztak a 10- és 14 

év közötti ifj ú focisták, egyre 

intenzívebben készültek a nagy 

megmérettetésre. A felkészítés 

Győrben az ETO Parkban volt, 

Havas Máté irányításával. A 

válogatott augusztus 20-án 

barátságos mérkőzést játszott 

A válogatott tagjai:

Árvai Bence József Pusztazámor

Cseledi Dávid Richárd Balatonfüred

Kovács Adrián Fertőd

Lasztóczi Márton Miskolc

Lázár Zsombor Győr

Méreg Máté Budapest

Nedvig Boldizsár Iszkaszentgyörgy

Pápa Sándor Ibrány

Pelles Dominik Gábor Debrecen

Petroff  Norbert Budapest

SZIGETI PÉTER BALÁZS Hédervár

az Újpest ifj ú focistáival, majd 

21-én elutazott Hollandiába. A 

válogatott parádés játékkal ju-

tott az elődöntőbe, az Ausztria, 

Svájc, Szlovákia és Németor-

szág ellen játszott mérkőzé-

seken összesen 24 gólt lőtt az 

ellenfél kapujába. A Magyar 

Válogatott végül Hollandia, 

Belgium és Németország után 

a 4. helyezést érte el a Világ-

bajnokságon.
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Hamar elrepült a 2014-es év is. Óvodánk 

életéből néhány dolgot emelnék ki ebben 

az év végi Hédervári Hírforrásban. Neve-

lőmunkánkban a néphagyományőrzésnek 

mindig fontos szerepet tulajdonítottunk. A 

néptánc is több éve része az óvodai élet-

nek. Szerencsére a családok, a gyermekek 

körében is kedvelt tevékenység. Az Önkor-

mányzat felismerve ennek értékét, pár éve 

már állja a költségeit is. A néptánc oktatója 

évek óta Palenik József, a LAJTA NÉPTÁNC 

EGYESÜLET vezetője, aki a „Személyiség 

és közösségfejlesztő hagyomány” TÁMOP 

3.2. 13-12/1-2013-0086 pályázat keretében 

óriási élményben részesített bennünket. 

Nyertes pályázatának köszönhetően két 

nap elhozta nekünk a SÁRARANY népi 

zenekart, melynek tagjai megismertették 

óvodánk apraját-nagyját néhány népi 

hangszerrel: hegedűvel, brácsával, nagy-

bőgővel, kecske dudával, klarinéttal, ezek 

hangjával. Majd részesei lehettünk játé-

kuknak, melyhez tartozó mozgást, táncot 

Józsi bácsi megtanította nekünk. A har-

madik napon a nagy-középső csoportos 

gyermekek elutazhattak Szentendrére, a 

skanzenbe. Ez volt csak az igazi élmény. 

Ilyen hosszú utazáson még nem volt al-

kalmuk részt venni gyermekeinknek, de  

megérte. Nagy érdeklődéssel nézték a régi 

házakat, a taposómalmot, a kovácsműhelyt, 

a szatócsboltot. Majd birtokukba vették a 

pajtát, a górét, a „disznóólat”. Délben az 

„Ásványrárói ház” tiszta szobájában Timi 

2014 – óvodai évzáró beszámoló

néni és Csilla néni jóvoltából fi nom hely-

ben készült borsólevest, paprikás krumplit, 

lekváros puliszkát ebédelhettünk. 

Gyermekeinknek alkalmuk nyílt ezek-

ben a napokban egy kicsit közelebbről 

megismerkedni a kukoricával, a kukorica 

részeivel.

Fosztottak, morzsoltak, kóróból pász-

torkunyhót készítettek, „Csutka Jutkával” 

ismerkedtek, tuskóval építettek, körjáté-

koztak, a kukoricahaj volt a „pap házán 

a gólyafészek”.  Ezen pályázat keretében 

tavasszal újra részesei lehetünk ennek a 

programnak, csak a téma lesz más. Már 

nagyon várjuk.

Ebben az évben személyi váltás is történt 

intézményünkben. Kiss Károlyné Jutka óvó 

néni novembertől nyugdíjas lett. Kívánjuk 

neki, hogy sokáig egészségben, jókedv-

ben élvezze a megérdemelt szabadságot 

családja, unokái örömére, s ha bármikor 

visszavágyik, látogasson meg bennünket, 

mindig szívesen látjuk.  

Novembertől új óvó nénivel gazdagod-

tunk, Némethné Páli Mária személyében, aki 

lelkesen vetette bele magát a munkába. Ké-

szülünk a Karácsonyra, az év legmeghittebb 

ünnepére. Óvodánk szülői szervezete kará-

csonyi vásárt rendezett az óvodás gyermekek 

javára. Jó volt látni a sok aktív, gyermekéért 

tenni vágyó szorgoskodó szülőket, akik az 

óvoda dolgozóival közösen szabadidőt és 

nem kevés energiát, pénzt áldoztak a ren-

dezvény sikeréért. Köszönet érte! 

Itt szeretném megköszönni mindenki-

nek, aki munkájával, hozzáállásával, bármi-

lyen cselekedetével valamilyen formában 

segítette munkánkat, hozzájárult ahhoz, 

hogy gyermekeink óvodai életét szebbé, 

biztonságosabbá tegyük.

A Hédervári Napsugár Napköziotthonos 

Óvoda minden óvodása, dolgozója, és a 

szülői közösség nevében kívánok áldott 

békés karácsonyt kis falunk kedves lakói-

nak szeretettel:

 Tóthné Göndöcs Annamária

„Égjen hát a békeláng az emberek szívében

Mosolyogjon minden szempár házak melegében, 

A szeretet most a legfontosabb ezen a világon,

Legyen mindenkinek boldog, és békés a karácsony.”
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10 éves a Hédervári Asszonykórus
Önök már bizonyára meg-

szokták, hogy községünk egyik 

legaktívabb civil szervezetének 

tevékenységéről rendszeresen 

beszámoltam. Most különleges 

aktualitása van  e soroknak.

Az idei év a Hédervári Asz-

szonykórus életében jubileumi, 

ugyanis10 éve, 2004 februárjá-

ban alakult meg énekkarunk.

Hogy is történt? Az akkori 

nyugdíjasklub vezetője Böősi 

Imréné (Angéla) és még 11 

énekelni szerető hölgy ötlete 

volt,hogy ismét alakuljon egy 

énekkar Héderváron. Ez talál-

kozott e cikk írójának elkép-

zelésével, aki mint ök.-i kép-

viselő szivén is viselte a kórus 

szervezését. Felkértük Adlovits 

Erzsébet ének-zenetanárnőt a 

kórus vezetésére.

Az alapító tagok voltak: Böősi 

Imréné, Bölönyi Jánosné, Bor-

bély Antalné, Fazekas Ferencné, 

Erdős Istvánné, Fodorné Winkler 

Ibolya, Kiss Gézáné, Kiss 

Antalné, Kiss Józsefné, Mézes 

Imréné, Németh Mihályné, Tol-

nai Sándorné, Pintér Ildikó.

Azóta 10 év telt el. Az alapító 

tagok mellé csatlakoztak még 

jó néhányan. Hegedüs Ernőné, 

Nagyné Varga Ilona, Seresné 

Domina Teréz, Sövegesné 

Salacz Rózsa, Széligné Gratz 

Andrea,Tolnai Béláné, Tóth 

Istvánné, Tóthné Göndöcs An-

namária, Ásványi Lászlóné, 

Kiss Endréné, Dobos Magdol-

na, Horváth Béláné, Elisabeth 

Eisenführer-Stemberger.

Sajnos 4 énekes társunk 

már örökre eltávozott közü-

lünk: Bölönyi Jánosné, Fodorné 

Winkler Ibolya, Erdős Istvánné, 

Kiss Gézáné. Emléküket kegye-

lettel őrizzük.

10 év nem kis idő egy kórus 

életében. A sok történést itt fel-

sorolni lehetetlen, csak röviden 

összefoglalni lehet.

Kezdetekben főleg községünk 

rendezvényein vettünk részt, 

majd kaptuk a meghívásokat a 

környékbeli falvakból, város-

okból és más megyebeli tele-

pülésekről is. Csak néhány ezen 

helyszínek közül: Vonyarcvas-

hegy, Sümeg, Komárom-Szőny, 

Tatabánya...stb.

Később már külföldre is 

elvittük Hédervár hírnevét.

Szerepeltünk szlovákiai test-

vérközségünkben és Bécsben, 

a Szt. István napokon.

Különleges élmény volt 

mindannyiunk számára, ami-

kor Győrben, az Eszterházy pa-

lotában Péreli Zsuzsa gobelin 

művész kiállítás megnyitóján 

együtt énekelhettünk Tolcsvai 

László előadóművész-zeneszer-

zővel. A 10 év alatt évente két 

saját rendezvényünk is volt.Ta-

vasszal, a Timaff y napok kere-

tében az iskolával karöltve kó-

rustalálkozót és decemberben 

4 kórus részvételével adventi 

hangversenyt rendeztünk.

A számos fellépés mellett 

szakmai megmérettetéseken is 

részt vettünk. Eddig 2 kiváló, 

1 ezüst és 3 arany minősítést 

kaptunk a területi és országos 

versenyeken. Rábapatonán első 

helyezettek lettünk az Eőry End-

re Népdaléneklési versenyen. 

Mindezen sikerek záloga a kó-

rustagok igyekezete, lelkesedése, 

a rendszeres próbák,a családtag-

ok támogatása de legfőképpen 

karvezetőnk Adlovits Erzsébet 

magas szintű munkája. A kez-

detektől a legnagyobb szakmai 

tudással,nagy odaadással vezeti 

kórusunkat. Maximális hozzá-

állást követel mindannyiunktól 

és önmagától is.

Köszönjük Erzsi néninek ezt 

a 10 éves munkát és jó egész-

séget, erőt kívánunk neki a 

jövőre is! Reméljük,hogy még 

jó néhány évtizedig vezetni 

fogja kórusunkat. Énekkarunk 

megalakulásának 10 éves jubi-

leumát 3 vendégkórussal ünne-

peltük.Ugyancsak meghívtuk 

támogatóinkat, akiknek ezúton 

is köszönjük a több éve tartó 

segítséget.

Hogy kik ők? Községi Önkor-

mányzat Hédervár, Radek József, 

Seiwert Gábor, Mayer Béla és 

neje, Wiedemann Viktor és neje, 

Bertold Kunzler, Bölönyi János 

és neje és Gondár Józsefné.

Ugyancsak köszönjük min-

den Hédervárinak, akik fi gye-

lemmel kísérik tevékenységün-

ket és megtisztelnek bennünket 

a rendezvényeinken.

Az idei adventi hangverse-

nyünket ezúttal vendégkóru-

sok nélkül tartjuk, dec. 21-én 

a hédervári templomban 11 

órakor. Ezzel a műsorunkkal 

kívánunk községünk lakosságá-

nak békés karácsonyt és boldog 

újévet!

Pintér Ildikó,                                                                                                                                          

alapító kórustag                                           
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Kedves Héderváriak!

Kollégáimmal együtt nem könnyű hivatást választottunk, 

munkánk során nagy felelősséggel tartozunk diákjaink iránt. 

Nevelni és tanítani nem kis feladat. Olyan értékeket kell közve-

títeni, amelyek biztos alapokat nyújtanak egy majdani felnőtt 

élet elindításához. Munkánk során kiemelt feladatunknak 

tarjuk, hogy bár az iskola alapvetően a tanulásról szól fontos, 

Iskolai élet képekben
hogy élményeket adjon! A tanév során kollégáimmal maradék-

talanul erre törekedtünk. Mennyire sikerült ezt megvalósítani? 

Szavak helyett a képek beszéljenek helyettünk!

További képek megtekinthetők az iskola facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/iskola.hedervar?ref=bookmarks 

Látogassanak el hozzánk!

Fövényesiné Sághi Katalin 

tagintézmény vezető

Évnyitó

Úszás

Idősek Napja

Október 23.

Kutatók éjszakája

Német témahét

Hangraforgó

Lovagolunk

Zenei világnap

Egészségnap

Egészségnap

Megjött a Mikulás
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2014. november 29.-én a hédervári 

polgárőrök, az Országos Polgárőr Szö-

vetség kampányának keretében elültették 

a Polgárőrség fáját, emléket állítva az 

önkéntes bűnmegelőzők népes táborá-

nak. Egyben ezzel együtt is kimutatva a 

polgárőrök elkötelezettségét a természet 

védelme és helyi értékeinek megóvása 

mellett. Az eseményt az évzáró taggyűlés 

Fát ültettek a polgárőrök
követte, amelyen vendégként megjelent 

Szabóné Németh Ágnes, Hédervár újon-

nan megválasztott polgármestere és Tóth 

Gyula, a megyei Polgárőr Szövetség járási 

koordinátora. Fazekas Balázs egyesületi 

elnök beszámolója után Szabóné Németh 

Ágnes beszédében megköszönte a pol-

gárőrök áldozatos munkáját és felhívta a 

fi gyelmet arra, hogy feltétlenül szükséges 

az együttműködés kiszélesítése és to-

vábbfejlesztése a település és az egyesület 

között, egyben biztosította a tagságot az 

egyesület további támogatásáról. Tóth 

Gyula tolmácsolta a megyei szövetség 

elnökének, Csaplár Zoltán úrnak évzáró 

jókívánságait is, méltatva a hédervári 

egyesület kiemelkedő munkáját és pél-

damutató működését.



Postacím: 9178 Hédervár, Fő u. 42.

Tel./fax:  06 96 215-388

e-mail:  onkormanyzat @hedervar.hu

Az ügyfélfogadás rendje:

Szabóné Németh Ágnes 

polgármester: 

Hétfő:  08.00 óra–12.00 óra, 

 13.00. óra–16.00 óra

Kedd:  08.00 óra–12.00 óra              

Szerda: 13.00 óra–16.00 óra

Csütörtök: 13.00 óra–16.00 óra

Veilandics Eszter 

jegyző:

Kedd:  08.00 óra–10.00 óra 

Csütörtök:  13.00 óra–16.00 óra       

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

Polgármesteri Hivatal
Általános ügyfélfogadás rendje

 a Hivatalban 

(ebédidő: 12.00–12.30 óra)

Hétfő: 07.30 óra–12.00 óra   

 12.30 óra–16.00 óra

 Kedd:    07.30 óra–12.00 óra              

 12.30 óra–16.00 óra

 Szerda:         07.30 óra–12.00 óra   

 12.30 óra–16.00 óra

 Csütörtök: 07.30 óra–12.00 óra   

 12.30 óra–16.00 óra

 Péntek:  07.30 óra–13.30 óra

Szaktanácsadás, ügyintézés:

Gyermekjóléti Szolgálat      

Unger Edit – 06-20/497-0445

Ügyfélfogadás: szerda: 08-12.00 óra

Családsegítő Szolgálat    

Duskievicz Szandra

06-20/497-0325

Ügyfélfogadás: szerda:  10-12 óráig

Járási Kormányhivatal ügysegéd   

Dr. Cseh Szilvia • Tel.: 06-96/577-845

ügyfélfogadás:  

csütörtök:10.00-12.00 óra

Falugazdász 

Drahos László • Tel.: 06-30/458-5495

Ügyfélfogadás:  

csütörtök: 8.00-10.00 óra

HÁZIORVOS     

Dr. Zsilavi Fábián 

Tel.: 96/215-388, Mobil: 06-20/808-5801

RENDELÉSI IDŐ: 

hétfő: orvosi rendelés 09.00–12.00       

 receptírás: 08.00–09.00

kedd:  orvosi rendelés  13.00–15.45   

  receptírás: 12.00–13.00

szerda: orvosi rendelés 09.00–12.00                    

 receptírás: 08.00–09.00

csütörtök: csecsemő és kisgyermek tanácsadás  9.00–10.30     

 receptírás: 08.00–9.00

 sürgős esetekben orvosi ellátás 11.30–12.00  

péntek:   orvosi rendelés 09.00–12.00

Egészségház, Fő utca 32. – Rendelési, nyitva tartási rend

HÉDERVÁR KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Könyvtárvezető: Szalai Zita

Tel: 06 20/253-4291

Nyitva tartás:   kedd–csütörtök: 15.00-18.00 óráig

VÉDŐNŐ:  

Juhászné Tolnai Klára

Tel.: 06-20/427-2075

Rendelési idő: 

kedd: 08.30-10.00

csütörtök: 09-10: háziorvossal tanácsadás 

minden második péntek: 

 11.30: gyermek szakorvosi tanácsadás

minden hó 4. szerda 

 12.00 órától várandós szaktanácsadás

FOGORVOS

Dr. Horváth Éva • Tel.: 06-70/653-8548

Rendelési idő: szerda: 13.00-18.00

Dr. Néma  Ágnes

Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Pénteken sürgős esetben helyettesítés:

Kimle Híd u. 2., Tel.: 96/228-010  

2014. december 9-én az új Képvise-
lő-testület közmeghallgatást tartott a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében. 
A rendezvényen külön meghívásunkra 
részt vett a Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofi t Kft . (MANK) jelenlegi 
ügyvezető igazgatója, Hornyák Tibor úr, 
aki egyben a Miniszterelnökség Parla-
menti Államtitkárának kabinetfőnöke 
is, valamint leendő utódja a MANK-nál, 
Dr. Hóvári János, aki korábban Magyar-
ország ankarai nagyköveteként szolgált. 

A MANK vezetői, mint a Hédervári Kas-
tély tulajdonosának képviselői, tájékoztat-
ták a lakosságot a volt bérlővel szembeni 
jogvitájukról, valamint felvázolták jövő-
beli elképzeléseiket a Kastéllyal kapcso-
latban. Amint megoldódik a jogvita, és 
birtokba kerülnek a kastélyban, szeretnék 
azonnal újra megnyitni a Kastélyt vegyes 
hasznosítású Alkotóház/Szállodaként, 
első sorban a művészek részére, de a helyi 
lakosság és a turisták előtt is nyitva fog 
állni! A szigligeti Eszterházy Kastélyhoz 

hasonlóan az Alkotóház bizonyos részei 
bárki számára megtekinthetőek lesznek, 
illetve a Kastélypark is látogatható lesz. 
Közös célunk a Kastélypark megújítása 
új uniós pályázattal, illetve az üzemel-
tetés során munkahelyteremtés helyiek 
számára, MANK-alkalmazottként vagy 
pl. a park kezelésének önkormányzati 
szolgáltató cég keretében történő átvál-
lalásával.

Szabóné Németh Ágnes
 polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS – rendeződhet a Hédervári Kastély sorsa


