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Húsvét a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe, mely 
során Jézus feltámadását és az ezt megelőző eseményeket 

idézzük fel négy napon keresztül, de emellett a tavasz eljöve-
telének is az ünnepe. Érdekessége, hogy a legtöbb ünneppel 
ellentétben Húsvétot nem egy bizonyos napon ün-
nepeljük, hanem a tavaszi napéjegyenlőség utáni 
első holdtöltét követő vasárnapon.

De hogy jön mindehhez a tojás és a nyúl, 
ami többek között mindannyiunk eszébe 
jut a Húsvét szó hallatán? Nos, az ünnep 
nevét Őstra istennőről kapta. Az istennőt 
szimbolizálta a tojás és a nyuszi.

De nézzük meg részletesebben, 
hogy mit is ünneplünk Húsvét táján! 
Húsvét időszaka tulajdonképp a Hús-
vét vasárnapot megelőző negyvennapos 
böjt kezdetén veszi elejét, amellyel Jézus 
sivatagi böjtjére emlékezünk. Nagy je-
lentőséggel bírnak a Húsvét vasárnapot 
közvetlenül megelőző napok, melyeket 
a következőkben ismertetek.

Nagycsütörtök az úgynevezett „utol-
só vacsora” napjának állít emléket. 

Ezen a napon Jézus elbúcsúzott tanít-
ványaitól a Getsemáné-kertben, majd 
szeretete jeléül megmosta tanítványai 
lábát, és új szövetséget kötött a kenyér-
rel és borral.

A nagycsütörtöki esti misén az or-
gona szól, egészen a „Dicsőség a magas-
ság-ban Istennek...” kezdetű himnuszig, 
ami alatt szólnak a harangok, és a csen-
gők is. A Galga-mente arról volt híres, 
hogy énekükkel a távol nyugvó lelkeket 
is „hazahívták”. Utána Húsvét vasárna-
pig se az orgona, se a csengő nem szól. 
Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus 
mellett. 

Régen szokás volt, hogy az asszo-
nyok útra keltek, és végiglátogatták az 
utcai és a határban álló kereszteket, me-
lyek előtt imádkoztak, énekeltek. A piros 
tojásnak, az élet jelképének a megfestése 
is Nagycsütörtökhöz kötődik, melynek 
színe Jézus kiöntött vérét, és a tüzet, a 
szerelmet és a tavaszt, a szabadságot és a 
feltámadást egyaránt jelképezi.

Nagypéntek Jézus keresztre feszítésé-
nek és földbetételének a napja, gyásznap. Ezt a napot ma 

is hallgatással, bensőséges átéléssel ünnepli népünk idősebb 
rétege, hiszen a világnak van halottja e napon.

A templomban ilyenkor Isten szenvedő szolgájáról szól az 
olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák fel 
a passiót.

Régen tilos volt szántani ezen a napon, hiszen Jézus teste 
ilyenkor a földben van.

Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, azt a napot 
idézi, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban 

feküdt, s ahonnan Húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. Ez a 
világosság győzelmét a sötétség felett, lelkünk feltámadását, 

a rabságból való szabadulást szimbolizálja.
A templomban ezen a napon van 

tűz-, húsvéti gyertya- és keresztvíz-szen-
telés, valamint ezek után a vigílamise. A 
leglátványosabb a szombati hagyomá-
nyok közül a Közép-Európára jellemző 
feltámadási körmenet. Nagyszombaton 
ér véget a negyvennapos böjt, a körme-
netből hazatérő családok ünnepélyesen 
elfogyasztják a nagyrészt sonkából és 
tojásból álló hagyományos húsvéti va-
csorát.

Szokás volt ezen a napon az első 
harangszóra kiszaladni a kertbe, és 
megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi 
rossz termés lehulljon, és ne legyen fér-
ges az új.

Húsvét vasárnap délelőtt ünnepi 
szentmisét tartanak. Egykor az 

úgynevezett határjárás volt a szokás 
ezen a napon. Ebben általában a férfi-
ak vettek részt, és imával, énekkel jár-
ták végig a határt, hogy a gonoszt távol 
tartsák. Ezen a napon került az asztal-
ra a hagyományos kókonya, ami a jel-
legzetes húsvéti ételek (kalács, sonka, 
tojás, bárány, só) gyűjtőneve.

Húsvét hétfő már a fölszabadult em-
beri örömök, mindenekelőtt a fia-

talság ünnepe. Az életre locsolás alkal-
ma. Eredetének egyházi magyarázata 
részint a keresztelésre utal, részint arra 
a legendára, hogy a Jézus sírját őrző 
katonák vízzel öntötték le a feltámadás 
hírét vivő asszonyokat.

Ezen a napon a legények a lányokat 
egész vödör vízzel öntötték le, nehogy 
kelésesek legyenek. A lányok persze 
igyekeztek elbújni, de akit megtaláltak, 
azt a kúthoz vitték, és vödörszám hord-
ták rá a vizet.

Mára sajnos ezeket a hagyományo-
kat nem gyakorolják sokan, pedig 

igen nagy jelentőséggel bírnak a keresz-
tény emberek számára. Úgy gondolom, fontos volna, hogy 
mindannyian tudatában legyünk, hogy Húsvét nem a tojás, 
és a nyuszi „körül forog”, hanem sokkal mélyebb háttérrel bír. 
Idézzük hát fel a Húsvét bibliai hátterét, és ünnepeljünk mél-
tósággal, tisztelettel!

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!
Bobál Zoltán

HÚSVÉT
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„A szabadság, az Istennek ezen legszebb aján-
déka, mint gyémánt a bérczek keblében úgy 
van az emberek előtt mélyen rejtve, s az, a mi 
őket legbizonyosabban boldogítaná, előttök 
úgy szólván isméretlen jó.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közönség!

Március 15-e évrõl évre nagy kérdést ad elénk, a szabad-
ság nagy kérdését. Mi is lenne a szabadság? Figyelünk 
rá? Fontosnak tartjuk? Megbecsüljük? Vajon boldogít-e 
minket a szabadság, vagy csak “mint a gyémánt a bérczek 
kebelében” – ahogy a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István mondotta – elõlünk mélyen elrejtve van?

Hétköznapjainkat rengeteg gond terheli meg: a meg-
élhetés bajai, emberi konfliktusok, amelyek sokunk 
életében napról napra ismétlõdnek. Méltán érezhetjük 
úgy, hogy sok minden hiányzik az életünkbõl. Ám van 
szabadságunk! Szabadság, amely annyi nemzedéknek 
nem adatott meg. Szabadság, ami lehetõséget ad arra, 
hogy ezeket a hiányokat pótoljuk. Szabadság, ami esélyt 
ad arra, hogy emberhez méltó életet éljünk, hogy a saját 
emberségünkbõl, a saját akaratunk szerint éljünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplõ közönség!
Egy vidéki újság 1914. március 15-i számában ezt írta: 
„Ezen a napon virradt fel a magyar szabadság napja. 
Ezen a napon rázta le a magyar nép az abszolutizmus 
jármát, ezen a napon törte ketté azokat a bilincseket, 
melyek megkötve tartották a magyar nemzet akaratát.” 
Ilyen egyszerû március 15-e igazsága!

S mi is volt ez az akarat? A márciusi ifjak 12 pont-
ja fogalmazta meg a leghatásosabban. Mindenekelõtt a 
szólásszabadság. 

Az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véle-
ményét. 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy mindenki 
szabadon írhasson, s ne a hatalom mondja meg, mit ír-
hat le, és mit nem! 

Az, hogy politikai meggyõzõdése miatt senki ne ke-
rüljön börtönbe! 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy a saját sorsát 
a saját kezébe vegye. 

Az, hogy legyen saját kormányunk! Saját kormá-
nyunk, amit mi választunk, s ha alkalmatlan a feladatá-
ra, mi magunk csaphatunk el. 

Az, hogy legyen saját országgyûlésünk, ahol a mi 
érdekeinket képviselik az általunk megbízott küldöttek, 
akiket mi küldünk oda, s ha nem jól végzik a munkáju-
kat, mi magunk csaphassuk el õket! 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy minden 
polgártársunknak – tartozzék bármely felekezethez is 
– egyforma jogai legyenek, s hogy a közös terhek hor-
dozásához mindenki anyagi lehetõségeihez mérten já-
ruljon hozzá! 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy önállóan 
dönthessünk pénzügyeinkrõl, legyen nemzeti bankunk, 
amely gazdasági gyarapodásunkat szolgálja. Legyen 
nemzeti õrseregünk, vagy ahogyan pár hét múlva ne-
vezték, honvédségünk, amely alkotmányunkat híven 
szolgálja, s amely meg tudja védeni határainkat! 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy a magyar 
nemzet minden része tartozzon össze, lépjen unióra sa-
ját magával. 

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy szûnjön 
meg a jobbágyság, hogy mindannyian szabadon dönt-
hessünk arról, kinek akarunk szolgálni, kinél akarunk 
munkába állni, s általában, hogyan akarunk rendelkezni 
az életünkrõl!

Ezek a kívánságok akkor szinte egy varázsütésre 
megvalósultak. Hatalmas lehetõségek nyíltak meg egy 
szempillantás alatt. Vörösmarty Mihály egyik legszebb 
versében, az Elõszóban így írt azokról a napokról:

“Öröm- s reménytõl reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Melly által a világot mint egy új, egy
Dicsõbb teremtés hangján üdvözölje.”

A szabadságot azonban kezdettõl fogva veszély fenye-
gette. Rövidesen kiderült, hogy halálos veszély. A nem-
zet egy emberként állt talpra ebben a veszélyben, és vál-
lalta a harcot szabadságáért. A harcot, amely nagyon is 
egyenlõtlen volt, és rengeteg áldozattal járt. Vörösmarty 
a maga költészetével így fogalmazta ezt meg:

“És folyton folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bõszült szörnyeteg.
A merre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közõl;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.”

A márciusi ifjak nemzedékébõl hányan adták oda fi-
atal életüket! Elég, ha a Segesvárnál eltûnt Petõfire és az 
Érchegységben elesett Vasvárira gondolunk. Vagy gróf 
Batthyány Lajosra, Magyarország elsõ mártír miniszter-
elnökére, aki mindvégig a béke útját járta. Vagy az aradi 
vértanúkra, a kitûnõ honvédtábornokokra, akik Európa 
legjobb hadseregét szalasztották meg, s csak a legna-
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gyobb tudta megadásra kényszeríteni õket. Ha rájuk 
gondolunk, az jut rögtön eszünkbe, hogy a szabadság-
harc elbukott. Ha Segesvár forró napjára, ha a temesvári 
szégyenre, ha Komárom bedõlt várkapujára gondolunk, 
az jut eszünkbe, hogy a szabadságharc elbukott. Ha az 
aradi várbörtön éjszakájára, ha Haynau rémuralmára, ha 
a számûzöttek sanyarú sorsára gondolunk, az jut eszünk-
be, hogy a szabadságharc elbukott. Közelrõl szemlélve 
valóban ez a helyzet, s talán hiábavalónak tûnik a sok 
áldozat is.

Ez a szabadságharc is arra tanít minket – mint mind-
egyik szabadságharc a magyar történelemben –, hogy 
a fegyver és az erõszak rövid idõre (néha nem is olyan 
rövid idõre) elállhatja a szabadság útját, de gyõzni soha, 
soha nem gyõzhet!

Az 1848-as szabadságharc nem bukott el! Elõször is 
azért nem, mert a 12 pont egyik legfontosabb követe-
lése, a jobbágyfelszabadítás érintetlen maradt. Talán ez 
az egy dolog megérte azt a rengeteg áldozatot, annak a 
rettenetes egy esztendõnek a harcait. A szabadság vagy 
annak inkább csak egy kis része sokak számára kézzel-
fogható, napi valósággá vált.

Az 1848-as szabadságharc nem bukott el! Másodszor 
azért sem, mert mindig példa és erõ a zsarnokság elleni 
küzdelemben. 1848, Te csillag! Te vagy az a mérték és 
mérce, amely a széthúzás idején a szabadság gondolatai-
val egyesítheted a nemzetet! Március 15-e, a Talpra ma-
gyar, a 12 pont és a Kossuth-nóta adott erõt az abszolutiz-
mus és a provizórium éveiben éppúgy, mint a XX. század 
diktatúráinak legsötétebb korszakaiban. Ugyanakkor ne 
feledjük el, hogy március 15-e példát adott a Monarchia 
boldognak is nevezett békeéveiben, amely a gyarapodás 

ideje volt. Elõdeink nagyon is megbecsülték 1848 emlé-
kezetét, és most nekünk, egy békés rendszerváltoztatás 
gyermekeinek is meg kell becsülnünk! Belõle tanulhat-
juk meg életre váltani a szabadságot, az emberhez méltó 
teljes életet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A szabadság felelõssége: valóra kell váltanunk mindazt, 
ami a szabadságból következik. Ki kell teljesítenünk az 
életünket. A szabadság csak lehetõség: magunk éljük 
az életünket. Minden lehetõség csak annyit ér, ameny-
nyit valóra tudunk váltani belõle. Kívánom magunknak, 
hogy beteljesedjenek rajtunk Vörösmarty Elõszavának 
nyitó sorai:

“Midõn ezt írtam,
tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint hangya:
Küzdött a kéz, a szellem mûködött,
Lángolt a gondos ész, szív remélt
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, mellyért fáradott.”

Ehhez azonban “Istennek ezen legszebb ajándékát, 
a szabadságot mint gyémántot a bérczek keblébõl”, úgy 
kell nekünk is felszínre hoznunk magunkból, és min-
dennapjainkban felmutatnunk!

Bobál István
polgármester
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A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szó-
ló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 2007.
április 1-jén hatályba lépő módosítása átalakította az 
egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság szabálya-
it. Egészségügyi szolgáltatást 2007. április 1-je után már 
csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egész-
ségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak három körét 
lehet elkülöníteni:

1.  A Tbj. szerint biztosítottak (5. §, például munkavál-
lalók, egyéni és társas vállalkozók, mezőgazdasági 
őstermelők…)

2.  Egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva 
jogosult személyek:

Az ezen személyi kör által igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatás fedezetét a központi költségvetés biztosítja, 
így nekik nem kell járulékot fizetniük.

A személyi kört a Tbj. 16. § a)-p), és s-t) pontjai tartalmaz-
zák. Ide sorolhatók például a kiskorúak, a középfokú intéz-
ményben tanulók, a felsőoktatási hallgatók, a nyugdíjasok, 
a táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyen, gyed-en, 
gyes-en lévő személyek, a rendszeres szociális segélyezettek, 
a járadékosok, az ápolási díjban, fogyatékossági támogatás-
ban részesülők, a bentlakásos szociális intézményben lakók, 
a hajléktalanok, továbbá azok, akik részére a polgármester 
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rá-
szorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. 

A hatósági bizonyítvány annak a személynek a részére 
állítható ki, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (27 13-
0,- Ft), egyedülélő esetében annak 150%-át (40.695,-Ft) 
nem haladja meg, és vagyona nincs.

Mivel az új jogszabályok értelmében a biztosítottak, 
illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott 
nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva 

már nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, ezért 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a Szt. 
54.  §-a szerint hatósági bizonyítvány iránti kérelmet le-
het benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Jellemzően a 
háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyermekek 
esetében merülhet fel a hatósági bizonyítvány kiállításá-
nak szükségessége, mégpedig azoknál a családoknál, ahol 
nagyon alacsony az egy főre eső jövedelem.

3.  Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a tör-
vény erejénél fogva nem jogosult személyek – egész-
ségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek

Ez a személyi kör a minimálbér alapulvételével szá-
mított 9%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot 
köteles fizetni (ez 2007-ben havi 5 895 Ft). 

Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg a minimálbér összegét (65 500,– Ft), 
de több mint az öregségi nyugdíjminimum (27 130,– Ft), 
illetve egyedülélő esetén annak 150%-a (40 695,– Ft), ak-
kor a járulékfizetés alapja az egy főre jutó jövedelem, de leg-
alább az öregségi nyugdíjminimum (2007. február 15-től 
27 130,– Ft, ennek 9%-a 2442,– Ft). A járulékfizetés alapjá-
ul szolgáló jövedelem meghatározása céljából a Polgármester 
kérelemre egy évre hatósági bizonyítványt állít ki.

A bizonyítvány tartalmazza a kérelmező nevét, lak-
címét, TAJ számát, és az egy főre jutó jövedelmet (Szt. 
54/A. §).

Bár a járulékfizetés új szabályai csak 2007. április 1-
jén lépnek hatályba, a járulékfizetés alapjául szolgáló jö-
vedelem meghatározására szolgáló hatósági bizonyítvány 
iránti kérelmet már 2007. január 1-jétől be lehet nyújtani. 
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megálla-
pítása céljából a rászorultságot igazoló hatósági bizonyít-
vány iránti kérelem szintén benyújtható április 1-je előtt, 
azonban annak elbírálásánál figyelembe kell venni, hogy 
2007. április 1-jéig hatályos szabályok szerint az eltartott 
nagykorú hozzátartozók törvény erejénél fogva jogosultak 
egészségügyi szolgáltatásra.

Bankóné Nagy Erzsébet
igazgatási előadó

Tájékoztató az egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételének új szabályairól

Intézmények mobilszámai
Intézmény neve Vezető neve Mobilszám

Művelődési Ház Gedei Tiborné 30/384-3447
Napközi otthonos Óvoda Szilágyiné Pápai Anna 30/384-5849
Petőfi Sándor Általános Iskola Gyenes László 30/384-8125
Hivatal Polgármester Bobál István 30/384-9857
Egészségügy Fogászat Dr. Sulyán Pál 30/398-1238
Egészségügy Védőnő Czerok Andrásné 30/398-1551
Hivatal Jegyző Lukesné Csábi Ágnes 30/373-3492
Hivatal Titkárság Kiss Edina 30/373-8636
Hivatal Szociális ügyek Bankóné Nagy Erzsébet 30/405-1486
Hivatal Pénzügy Bankó Judit 30/405-5137
Hivatal Műszak Hajdu Tünde 30/380-1319
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Tekintettel arra, hogy a vizitdíjat minden alkalommal be 
kell fizetni, az azonos jogcímen, ugyanazon beteg által a 
naptári év során a háziorvosi, illetve a járó beteg ellátás 
során a 21. és azt követően befizetett vizitdíj összege visz-
szajár.

A vizitdíj összegét akkor lehet a jegyzőtől visz-
szaigényelni, ha ugyanazon beteg külön a háziorvosi 
alapellátás (beleértve a fogászati alapellátás) és külön a 
járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást) 
területén 20-20 alkalommal a 300 Ft-os, nem emelt ösz-
szegű vizitdíjat megfizette. Ez esetben a 21. alkalomtól fi-
zetett vizitdíj(ak) összegét a lakóhelye (ennek hiányában 
tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőtől lehet vissza 
igényelni. A 20/20 alkalmat meghaladóan fizetett vizitdíj 
összegének visszaigénylését legkésőbb a tárgyévet követő 
60 napon belül lehet kérni az illetékes jegyzőtől.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszaigénylés során a 
20-20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a fogásza-
ti alapellátást is) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a 
fogászati szakellátást is) tekintetében külön-külön lehet 
csak figyelembe venni.

A visszaigénylésre irányuló kérelem illeték- és költ-
ségmentes.  

A kérelemről az önkormányzatnál 15 napon belül kell 
dönteni, azzal, hogy ha ez idő alatt nem születik meg a 
döntés, a visszaigényelt összeget elfogadottnak kell tekin-
teni, és a döntésre előírt 15 napot követően, 15 napon 
belül ki kell utalni a beteg részére.

A 20/20 alkalmat meghaladóan fizetett vizitdíj össze-
gének visszaigénylésétől el kell különíteni azt az esetet, 

amikor az egészségügyi intézményben jogosulatlanul 
(pl. mentesség estén) beszedett vizitdíjat kéri vissza a be-
teg, mert ez esetben az érintett egészségügyi intézményt 
terheli a visszatérítési kötelezettség. 

A visszaigénylési kérelemhez csatolni kell az adott 
naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett 20 vi-
zitdíjról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító 
nyugtát (számlát), valamint a visszaigényelt vizitdíjak 
befizetését igazoló nyugtát (számlát) is.

Továbbá, a kérelemben meg kell jelölni, hogy a visz-
szaigényelt összeget postai úton vagy az önkormányzat-
nál személyesen kívánja-e átvenni a beteg. 

Az önkormányzatnál a helyben szokásos módon köz-
zé kell tenni, hogy havonta melyik napon van lehetőség 
a visszaigényelt összegnek az ügyfélfogadási időn belüli 
készpénzes átvételére, továbbá, hogy mely napon fogad-
ja az önkormányzat a beteg által személyesen benyújtott 
kérelmeket azonnali elbírálásra, oly módon, hogy – ha az 
ügyfél kérelmének a jegyző teljes egészében helyt ad – a 
visszaigényelt összeget készpénzben azonnal kifizetik, 
amennyiben az ügyfél a fellebbezési jogáról is lemond. 
Hévízgyörk községben ez a nap minden hónap első 
hétfője. A kifizetéssel kapcsolatos ügyintézést az ügyfél-
fogadási időben a polgármesteri hivatal pénzügyi cso-
portja végzi. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő-szerda 800–1200, 1300–1600

Péntek: 800-1200

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

Mikor lehet a vizitdíjat visszaigényelni?

PEST MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ PEST MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ 
ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT.ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT.

Értesítjük a lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3.–7. §-a értelmében előírt kötelező 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési önkormányzat köz-

igazgatási határain belül:

2007. február 21-től  2007. április 30-ig

arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozóink látják el, 

(Ursinyi Péter és Aszódi János) valamint díjat szednek.

Címünk: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

Telefonszámunk: 06-27/311-434
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Péli Alíz Ady E.u. 57
Palya Barnabás Határ u .5
Ondrik Martin Alsókert u.11
Kiss- Nyerges Márton József A u.50
Remenár Márton Ságvári  u 1
Hárombicz Blanka Kossuth L. 36
Fehér Anna József A. u.54
Kakucska Szabina Úttörő u.
Hodor Brigitta Gyümölcsös
Magyari Marcell Ady E.u.120
Sápi Márk Kossuth L.u.61
Muhari Koppány Ady E.u.74

Kőrösi Kende Petőfi S u.13
Kovács Fanni Úttörő u. 46.
Kovács Péter Ősz u. 1.
Dombai Kira Tavasz u.
Mrkva Luca Ady E.u.70/f
Rácskai Bernadett Táncsics M u.28
Sápi Nóra József A.u.53
Káré Patrik Úttörő u.32
Bankó Katalin Kossuth L.u. 33
Láng Viktória Úttörő u.13

Czerok Andrásné
védőnő

  1. Seres Istvánné Fürts S. u. 34.
  2. Jakab Ferenc Úttörő u. 19.
  3. Darai Gyula Őrház utca 15.
  4. Váradi Gáborné Kossuth L. u. 45.
  5. Szomori László Ady E. u. 42.
  6. Blaskó Józsefné Táncsics M. u. 36.
  7. Kovács Tiborné Alsókert u. 18.
  8. Tóth Tibor József A. u. 27.
  9. Tóth Gábor Petőfi S. u. 15.
10. Aszódi Pál Akácfa u. 25.
11. Jamrik József Ady E. u. 102.
12. Szántó István Ősz u.1.
13. Rácz Ferenc Akácfa u. 17.
14. Babinyecz Istvánné Akácfa u. 22.
15. Molnár Sándorné Dózsa Gy. u. 12.
16. Tóth Ferenc Ady E. u. 84.
17. Kovács Mihály Ady E. u. 43.
18. Mondok Károlyné Vörösmarty u. 71.
19. Dr. Balázs Józsefné Vörösmarty u. 26.
20. Péli Istvánné Úttörő u. 5.
21. Vaigel Mihály Kossuth L. u. 102.
22. Kmett Mihályné Petőfi S. u. 2.
23. Tóth Ferencné Táncsics M. u. 43.
24. Svebis Mihályné Úttörő u. 21.
25. Lukes István Vörösmarty u. 66.

26. Rózsavölgyi Sándor Kossuth L. u. 57.
27. Bodor József Tavasz u. 11.
28. Káposzta László Fürts S. u. 6.
29. Rajkó Viktorné Vörösmarty u. 23.
30. Harányi Istvánné Kossuth L. u. 73.
31. Néveri Kálmánné Gyümölcsös u. 3772/6 hsz
32. Tóth Lajos Határ u. 1.
33. Benkó Lajosné Akácfa u. 11.
34. Magyari Andrásné Ady E. u. 120.
35. Rózsahegyi Gáborné József A. u. 47.
36. Lipcsei István  Kossuth L.u. 72.
37. Tuskán Tamás Fürts S. u. 4/b.
38. Jámbor Lajosné Táncsics M. u. 11.
39. Bazán Mihály Vörösmarty u. 3/a.
40. Fercsik Gábor Vörösmarty u. 34.
41. Bazan István Vörösmarty u. 4
42. Fábián László Nyár u. 12.
43. Sima Istvánné Kossuth L. u. 52.
44. Adamakisz Tamásné Nyár u. 23.
45. Kovács Lajosné Vörösmarty u. 69.
46. Aszódi Pálné Akácfa u. 25.
47. Sápi István Vörösmarty u. 7.

Bankóné Nagy ErzsébetBankóné Nagy Erzsébet
igazgatási előadóigazgatási előadó

Anyakönyvi statisztika 2006-ban születtek

2006. évben elhunytak

� szociális ügyekben tanácsadás,
� tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdő fiatalok támogatása,
� veszélyeztetett gyermekeknek és fiataloknak segítség nyújtása,
� gyermekfelügyelet biztosítása
� a gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése a külön élő szülő számára,
�  iskolai, családi konfliktusok megoldásában közreműködés, 

szükség szerint pszichológus, jogász szakember segítségével.
� életvezetési problémákban segítség nyújtás 

Családsegítő
Szolgálat

Gyermekjóléti
Szolgálat

Kedd: 8–12 Hétfő: 8–12
Csüt: 12–16 Szerda: 12–16
Péntek: 10–12 Péntek: 8–10

Bacskó Sándor Katonáné 
Mácsai Ildikó

Hévízgyörk,Kossuth L., u.105.
(Öregiskola bal oldali bejárata)

   Hévízgyörk
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OVIFARSANG
2007. február 21-én (szerdán) rendeztük meg az óvodások farsangi bálját. Ehhez az időponthoz már közel 3 éve hűek 
vagyunk, ugyanis –e napon vehették birtokukba a gyerekek az új óvodát.

Ugyan úgy, mint a többi napon, most is az óvodában gyülekeztünk. A reggeli játékidő után elfogyasztottuk a 
tízórait és elindultunk a Művelődési Házba. Nagyon sok segítő kéz, sok szülő, nagyszülő várta már a gyerekeket és 
segítettek minden óvodást jelmezbe bújtatni. Ez alatt a nagycsoportosok is elkészültek és kezdődhetett a nyitótánc. A 
gyerekek az Alapítványos Bálon már megtapasztalták a közönség jelenlétét, így most sem jöttek zavarba a sok kíváncsi 
gyermek és felnőtt láttán. Persze, hogy legbelül mit éreztek azt nem tudhatjuk, de az arcukon csak egy kis izgalom és 
a meghatottság jeleit láthattuk. A nyitótánc után a jelmezes felvonulás következett. Elsőként a középső csoportosok 
mutatták be kis műsorukat. A Művelődési Ház közepére egy tavat varázsoltak melynek partját hamarosan elözön-
lötték a horgászok. Vödrökkel, hálókkal no és persze pecabotokkal érkeztek, s bizonyára a csalijuk is kedvezett a 
halaknak mert sok színes aranyhal akadt horogra. A horgászok után megérkeztek törpfalva lakói a hupikék törpikék. 
Törpmama vezetésével felvonultak a hercegi pár előtt akik ugyan úgy mint a táncosokat és a horgászokat, őket is egy 
szelet csokoládéval jutalmazták. A törpikék nem voltak mások mint óvodánk legkisebbjei a mini csoportosok. Őket 
követték a kiscsoportos gyermekek akik ötletesebbnél ötletesebb egyéni jelmezekbe bújtak. Dalocskával is kedves-
kedtek a vendégeknek, játékos mozdulatokkal kísérve énekeltek egy bajba jutott nyuszikáról. Természetesen a hercegi 
pár őket is megjutalmazta. A nyitótáncot táncoló nagycsoportosok és a horgászok között is akadtak még egyéni jel-
mezesek, ők zárták a felvonulást. Ezután kezdődhetett a tánc, az igazi báli forgatag. Amíg a gyerekek a dajka nénikkel 
és a szülőkkel táncoltak az óvó nénik is jelmezbe bújtak (óvodásokká változta). Iza nénitől ők is ellesték azokat a 
tánclépéseket, amelyeket hétről – hétre néhány lelkes kisgyermek gyakorol óvodánk tornatermébe. Az óvó nénik is 
bebizonyították, hogy „ők is képesek megtanulni azt, amit a gyerekek”!! A produkció végére maradt a madarak tánca, 
amibe a gyerekek is bekapcsolódtak. Ezzel véget is ért az ovifarsang. Mi pedig siettünk vissza az óvodába, ahol már 
várta a gyerekeket a frissen sült farsangi fánk. 

Reméljük mindenkinek jó móka volt ez a nap! 

Folytatás, jövőre ugyanekkor, ugyanitt!
Óvó nénik

ÓVODAI ISKOLAI HÍREKÓVODAI ISKOLAI HÍREK
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2007. február 3-án (szombaton) ismét megrendezésre ke-
rült a Hévízgyörki Óvoda Alapítványos farsangi bálja.

Több éves hagyomány már, hogy ezen alkalomból a 
nyitótáncot a nagycsoportosok táncolják. Nagy izgalom-
mal készültünk erre a napra. Fontos kérdésnek tartottuk, 
hogy milyen szempontok szerint alakítsuk ki a párokat. A 
gyerekekkel történt első beszélgetés alkalmával kiderült, 
aggódásunk fölöslegesnek bizonyult. Ugyanis nagycso-
portosaink már eldöntötték, hogy ki - kivel fog keringőz-
ni. Mivel több fiú van a csoportban mint kislány, megtisz-
teltetésnek vettük, hogy minket óvónőket is elfogadtak 
táncpartnerüknek és részt vehettünk a táncukban. A cso-
port jó ritmusérzékkel rendelkezik, így biztosak voltunk 
benne, hogy a tánclépések elsajátításánál „csak” a kitartás 
és az odafigyelés jelenthet problémát. A lányokat jobban 
izgatta a tánc, kitartóbbak voltak, a fiúknak sokat magya-
ráztak, igazgatták őket. De végül látva a lányok igyeke-
zetét, ráérezve az együtt táncolás örömére, igyekeztek az 
elvárásoknak megfelelni a kisfiúk is. Nagy esemény volt a 
ruhapróba. „Lenke néninek” köszönhetően az óvoda ren-

delkezik megfelelő méretű és számú táncruhával, csak meg 
kellett találni a lányokra leginkább illőt. A szülők vállal-
ták, hogy a szükséges kisebb igazításokat otthon elvégzik. 
Amikor minden kislányra megtaláltuk a megfelelő ruhát, 
mindannyian boldogan pörögtek - forogtak benne, alig 
akarták levenni. A fiúk gyakran mondogatták: „Pörögj 
még de szép!” Aztán szépen fokozatosan elsajátítottuk az 
alaplépéseket, a különböző formációkat. Amikor pedig 
már minden lépés sikerült a gyerekek jó játékként élték 
meg a próbákat. A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét. 
A felnőttek bálján nagycsoportosaink nagy sikert arattak, 
kellemes élményt nyújtva szüleiknek és a bál vendégei-
nek. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden Kedves 
Szülő önzetlen segítségét, hogy gyermekeiket szépen fel-
öltöztették és elhozták erre a rendezvényre.

Mi óvó nénik pedig reméljük, hogy mindennek lesz 
még folytatása, és a következő bálon az OVIFARSAN-
GON is jól fognak szerepelni gyermekeink és ott is sikert 
aratnak majd!

Nagycsoportos óvónénik

Pető Ferenc
Hajdú Mihály
Mészáros Barnabás, BMCSV BT
Benkó és Társa
Ali Lakáskultúra, Tura
Horváthné, Tura
Angol Ruha , Tura
Marcsi Falatozó, Tura
Swing Kisáruház, Tura
Győriné Szécsényi Mária
Némethné Győrfi Ida, Bag
Galgamenti Kábeltelevízió BT
Baráth András, Bag
Szőke József
Csilla Arany- Ékszer, Aszód
Biokuckó, Aszód
Gála Kft, Tura
Sápi család

Petes család
Divatház, Bag
Zabos István
Dani Róbert
Milla Gyógynövény, Tura
Gyöngy Cipő, Tura
Turai Takarékszövetkezet
Ruska Judit gyógypedikűrös
Íródeák Papírbolt, Bag
Szalay Könyvek, Kisújszállás
Lenke néni
Honi Játék – Bandi bácsi
Koleszáné Márti
Horák család
Magda család
Matosné 
     Szilágyi Nikolett ékszerész, Tura
Czuki Konyha, Galgahévíz

Lakástextil, 
     Zséli Erzsébet, Tura
Szilágyi Katalin, Tura
Agna Fontis Patika, Tura
Virágtrend Kft.
Kaspár Lászlóné
Bazan Tibor
Pintérné Tóth Katalin
Galgamenti Viziközmű, Bag
Balázs Anikó látszerész, Bag
Fercsik Ágnes
Dévai és Balázs család
Bobál István családja
Darabont család
Szovics család
Békési Istvánné fodrász, Tura
Makrai József
Gazsó család

Alapítványos Bál

Felajánlások az Alapítványos bál tombolájához
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Ez úton is, ismételten szeretnénk megköszönni az alapít-
vány minden támogatójának segítségét!
A bálon fellépő vendégművészek, táncosok:
•  Ihos József (Kató néni )
•  a hévízgyörki művészeti tánccsoport tagjai
•  a váci Miami tánccsoport
•  Farkas Szilvia hastáncosnő Turáról

Szeretnénk megköszönni a Favorites zenekarnak a regge-
lig tartó muzsikaszót. Tiszteletdíjuk egy részét az idén is 
felajánlották alapítványunknak.

A bál belépődíjából a következők kerültek kifizetésre:
•  fellépő tiszteletdíja
•  zenekar tiszteletdíjának fennmaradó része
•  a felszolgált apperitív
•  a vacsora önköltségi ára
•  pogácsa
•  édességek, üdítők a fellépő gyermekeknek

A bál teljes bevétele, ami az alapítvány számláján megje-
lent befizetett összegként: 461.100 Ft.

Nagyon sok vendég úgy köszönt el hajnalban, hogy 2008-
ban ismét jövünk az óvoda alapítványos báljába. Köszön-
jük kitartásukat, megpróbálunk jövőre is kellemes kikap-
csolódást biztosítani mindenki számára!

A februári hónap óvodánk életében az évfordulók hónapja!
–  február első szombatja óvodánk alapítványos báljának 

napja
–  február 21. az új óvoda átadásának időpontja (ovifar-

sang időpontja)

– 2007. február 20. az étellift átadása
Szeretnénk megköszönni Bobál István Polgármester Úr-
nak, hogy 2006. október 1-jétől alapítványunknak fel-
ajánlott fizetéséből valóra vált az étellift elkészítése óvo-
dánkban!

Óvoda dolgozói

Petrovics László 3000 Ft
Turai Takarékszövetkezet 10 000 Ft
Katona Mihály 20 000 Ft
Fodorné Király Izabella 10 000 Ft
Rajkó Mihály 6000 Ft
Galgamenti Viziközmű Kft. 50 000 Ft
Ható Bt. 10 000 Ft
Bazsik Mihály 10 000 Ft
Színkör Bt. 10 000 Ft
Ifj. Pető Ferenc 10 000 Ft
Szovics Mihály 10 000 Ft

Maros Épker Kft. 10 000 Ft
Gólyáné Dudás Edit 10 000 Ft
Hartmann – Holz Kft. 10 000 Ft
M – Gabitészta Kft. 10 000 Ft
Sera Trade 40 000 Ft
Bobál István 11 000 Ft
Kovácsné Toldi Ildikó 5000 Ft
Bazsik János 40 000 Ft
Bazan Roland 5000 Ft
Réti Zsolt 5000 Ft

Csekkes befizetéssel támogatták az Alapítványt

Az iskolai farsangi bál
Már a tanév elejétől kezdve fő témáink közé tartozott a februári farsangi bál. Mára már ezen is túl vagyunk. Január 
elején nagy lázasan próbákba kezdtünk, ekkorra kialakultak a párok és a csoportok. Sokszor reggel hét órára mentünk 
suliba, hogy már ”nulladikban” is próbálhassunk. A próbák eleinte az iskolában, majd a művelődési házban zajlottak. 
Mi lányok nagyobb lázban égtünk, mint fiú társaink, mert már januárban beiratkoztunk fodrászhoz, kozmetikushoz 
és műkörmöshöz.

Három csoportban táncoltunk, volt két bécsi- és egy angol keringő. A tánc kissé nehezen ment a kezdet kezdetén, 
de a végére minden összeállt, és nagyon szép volt. Simáné Meleg Anna tanárnő igen sokat dolgozott, gyakorolt a két 
nyolcadik osztállyal és néha feszültebb volt az átlagnál, de ennek ellenére sikerült mindenkinek megtanítani a keringőt. 
Bitter Béla tanár úr is segített nekünk, hiszem ő tartott fegyelmet a gyerekek között, több- kevesebb sikerrel. Elérkezett 
a várva várt hét. A lányok elmentek a ruhákért és csütörtökön (február 15.) abroncsos főpróbát tartottunk. Pénteken 
(február 16.), a kicsik farsangiján már élesben ment a dolog. Ezen a napon záró táncként adtuk elő a keringőnket. Nagy 
sikert aratott. Másnap, a fő FARSANGIN (február17.) már nagyon sokan jelentek meg, alig fértek be a nagyterembe. 
Ismét fergetegesre sikerült a tánc, a lányok az előadás végén egy-egy szál rózsát kaptak a párjuktól. Megköszöntük 
a tanárnőnek és a tanár úrnak a tánc betanítását, és egy kis meglepetéssel szolgáltunk nekik. Majd megkezdődött 
az igazi bál, ahol a táncos lábú nyolcadikosok, illetve a néhány hetedikes felkérte a szüleit táncolni. Mindezek után 
hatalmas mulatság következett. Nagyot mulattunk, jól éreztük magunkat. Volt büfé és tombola, valamint élő zene a 
FAVORITES zenekar jóvoltából. 

Ezt az eseményt bármikor megismételnénk. Azóta is emlegetjük. 

(folytatás a következő oldalon)
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    A hercegi pár pedig Kolozs Anikó és Németh Zsolt, a hoppmester: Abu-Rayya Yousef  „ Doci”
Szabó Bernadett 8/b

A táncos párok:

 Aszódi Diána Morvai Ticiánó
 Fehér Eszter Horváth Gábor
 Gócza Evelin Hajnalka Kustra Dávid
 Tátrai Letícia Basa Bálint
 Mácsai Martina Kovács Roland
 Szabó Bernadett Illés Mátyás
 Tenke Hajnalka Gólya Márton
 Bazán Dóra  Hegedűs Kornél
 Takács Anett  Kiss Dávid
 Nánási Vivien Meleg Tamás
 Lajkó Alexandra Papp Dávid
 Surmann Andrea Bazsik  Gábor
 Gábor Csilla Kovács Márk
 Varga Adrienn  Kovács Márk
 Berki Ingrid Feke Attila
 Gólya Sára  Feke Attila
 Benkó Barbara Mészáros Patrik
 Patkó Titanilla Mészáros Patrik
 Benkó Brigitta Bányánszki Bence
 Győri Kitti Bányánszki Bence
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Újra itt volt a „NAGY CSAPAT”
Március 3-án immáron harmadszor rendeztük meg a hévízgyörki Művelődési Házban a hagyományosnak is mondható 
Nőnapi Műsorunkat. Már januárban elkezdtük a megbeszéléseket, melyekre mindenki a saját ötletét hozta magával. 
Sok-sok csipkelődés, nevetés után összeállt a végleges program, és esténként kezdődhettek a próbák. Éjfél előtt szinte 
sohasem értünk haza, de úgy gondolom, ezt senki sem nehezményezte, annak ellenére, hogy másnap mindannyiunknak 
dolgoznia kellett. Jókedvű volt mindig a társaság, ha valaki éppen nem volt jó „passzban”, tettünk róla, hogy ne lógassa 
az orrát. Sokat köszönhetünk a támogatóinknak, akik nem sajnálták a fizikai, anyagi áldozatot, és a háttérből segítették 
a produkciónkat. Külön megköszönjük Bobál István polgármester úrnak, hogy szerepet vállalt a műsorunkban, és 
ugyanilyen köszönettel tartozunk az „idősebb” generáció szereplőinek is, hogy fellépésükkel színesítették az előadást. 
Köszönjük a sok gratulációt, az elismerő szavakat! Reméljük, hogy sok embernek szereztünk örömöt, egy jókedvű 
délutánt, és a többiek nevében is bátran mondhatom: JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT!

B. E.
A műsor szereplői:

Babineczné Toldi Erika
Bazan Lajosné
Bazan Zoltán
Bereczki Jánosné
Bobál István
Bozlék Józsefné
Deme János
Deméné Szabó Tünde
Dimák László
Fekete János
Gedei Tiborné
Gyenes László
Gyetvan Istvánné
Hajdú Gáborné
Kovács András

Kovács Istvánné
Kovácsné Toldi Ildikó
Kustra Tamás
Lakó József
Lakó Józsefné
Maszlag Ferenc
Matus Ferenc
Morvai Flórián
Mrkva András
Nérer Pálné
Remenár László
Sindel Andrásné
Szabó Jánosné
Szilágyiné Pápai Anna
Szőke József
Szőke Józsefné
Szűcs Imréné

Toldi Ferencné
Toldi Miklós
Toldi Miklósné
Torda András
Torda Lajosné
Tóth Csaba
Tóth Csabáné
Tóth Gyuláné
Tóth Jánosné
Varga Györgyné

Segítőink és támogatóink:
Babinecz Csaba
Bazsik János
Benkó László
Czerok Zoltánné
Csoma István

Deme Csaba
Fercsik Gábor 
Hévízgyörki Művelődési Ház 
dolgozói
Hévízgyörki Polgármesteri 
Hivatal
Kustra Hajnalka
Kovács András
Mikus György
Reál Élelmiszerbolt, 
Hévízgyörk
Sándor Melinda
Sápi Judit
Id. Szőke József
Szőke Józsefné
Toldi Ferencné
Tóthné Okos Marianna
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Művelődési ház hírei

Ingyenes internetezési 

lehetőség a Művelődési Házban 

Hétfőtől-péntekig

1000-1400 kismamák, nyugdíjasok

1400-1800 gyerekek, felnőttek

Jóga tanfolyam indul
a Művelődési Házban megfelelő jelentkezés esetén
További információ: 06 28 436 446
 06 30 740 96 09 06 30 384 34 47

Hétfő: Zeneiskola 1200-1800

 Nyugdíjas klub 1800-2200

Kedd: Zeneiskola 1200-1800

 Kézműves szakkor 1500-1700

Szerda: Zeneiskola 1200-1800

 Művészeti tánc 1330-1600

 Falugazdász 1600-1730

 ÖNYE  klub 1800-2200

Csütörtök: Gyermek láthatás 1100-1200 

 Zeneiskola 1200-1800

Péntek: Zeneiskola: 1200-1800

 Művészeti tánc 1430-1630

Szombat: Rendezvénytől függően

Vasárnap: Rendezvénytől függően

Délelőttönként vásárok, termékbemutatók.

Művelődési Ház nyitva tartása

 
Hétfő: 800-2200

 
Kedd: 800-2100

 
Szerda: 800-2200

 
Csütörtök: 800-1800

 
Péntek: 800-1800

 
Szombat: rendezvénytől függően

 
Vasárnap: rendezvénytől függően

Könyvtár nyitva tartása

 
Hétfő: 800-1600

 
Kedd: 800-1600

 
Szerda: 800-1200 1400-1700

 
Csütörtök: 800-1600

 
Péntek: 800-1600
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Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénvbe 
vehető szolátáltatások:

–  Háziorvosi ellátás
–  Fogászati ellátás
–  Járóbeteg-szakellátás
–  Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott orvosi re-

habilitációs ellátás
Emelt összegű 600 forintos vizitdíjat kell alkalman-

ként fizetni:
Amennyiben az ellátást a biztosított:
–  saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelőn kívül 

veszi igénybe
–  saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál 

veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett,
illetve akihez bejelentkezett
–  nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, 

mint ahová a beutalója szól
–  a csak beutalóval igénybe vehető járóbeteg-szakellá-

tást beutaló nélkül veszi igénybe
Ha a biztosított Ügyeleti ellátást veszi igénybe és azt 

nem indokolja sürgős szükség a vizitdíj összege 1000 fo-
rint alkalmanként.

Naponként 300 forintos kórházi napidíj mellett igénvbe 
vehető szolgáltatások:

–  Orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus fekvő-
beteg szakellátások ide értve a rehabilitációs fekvő-
beteg szakellátást is.

Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári 
évben már 20 napi kórházi napidíjat megfizetett.

Amennyiben a biztosított igazolja, hogy adott évben 
20 napi napidíj megfizetését az azon felül befizetett napi-
díj értékét a szolgáltató visszafizeti a biztosított részére.

Vizitdíj illetve napidíj megfizetése nélkül igénvbe ve-
hető ellátások:

Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak.
Az életkor alapján fennálló mentesség megállapítása te-

kintetében a biztosított felvételének napja a meghatározó.
Amennyiben a biztosított a 18. életévet a fekvőbeteg-

gyógyintézeti ellátás igénybevétele alatt tölti be, nem kell 
a benntartózkodása alatt a felmaradó napokra napidíjat 
fizetnie.

Nem kell vizitdíjat fizetni
–  tartós orvosi kezelés,

Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni:
– kötelező járványügyi intézkedés,
– katasztrófa-egészségügyi ellátás,
– népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat,
–  terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyer-

mekágyas anya gondozása,
– sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés,

–  ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt el-
meállapotának pszichiátriai fekvőbeteg gyógyinté-
zetben történő megfigyelésére irányuló, bírói dön-
tés miatt szükséges,

–  az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalá-
lozott,

–  a hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál 
és az általa kiállított beutaló alapján bármely más 
egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe.

–  ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-
szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer 
kell megfizetni.

Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kezelésen-
ként kell fizetni 

• injekciós, infúziós kúráért,
• kötözésért,
• gyógytorna  kezelés
• fizikoterápiás kezelés
amennyiben azt nem az orvos végzi.
A finanszírozási szerződéssel rendelkező egészség-

ügyi szolgáltató közreműködője ugyanazon egészségügyi 
szolgáltatónak minősül.

Tartós orvosi kezelés
•  Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szen-

vedő betegek oki és tüneti kezelése
•  Vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő 

vizsgálatok
•  A véralvadás rendszerének veleszületett betegségei-

ben szenvedők ellátása
• Véradással összefüggő vizsgálatok
• Cukorbetegség kezelése
•  Szerv-és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és 

szövetátültetésen átesettek gondozása
• HIV fertőzés és AIDS betegség kezelés
•  Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos de-

presszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek
kezelése

Nem kell vizitdíjat, napidíjat fizetni azokért az el-
látásokért, melyek költsége nem az E. Alapot terheli. A 
vizitdíiat a szolgáltatás igénvbe vétele előtt kell befizetni.

Aktív fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a 
kórházi napidíiat a (fekvőbeteg-gvógvintézetből törté-
nő elbocsátáskor kell beszedni. Ez a szabály vonatkozik 
a nappali kórházi, az egynapos sebészeti és a kúraszerű 
ellátás igénybevételénél is.

Sürgősségi ellátást nyújtó munkahelyeken (ügyelet, 
sürgősségi fogadóhelyen sürgősségi osztályon, illetve so-
ron kívüli ellátási igény esetében) a vizitdíjat és a kórházi 
napidíjat az ellátás igénybevételét követően kell beszed-
ni, amennyiben a sürgős szükség nem állt fenn.

Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató
A 2007. február 15-től bevezetésre kerülő vizitdíj 

és kórházi napidíjjal kapcsolatos tudnivalókról
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Amennyiben az orvosi vizsgálat olyan kórképet állapít 
meg, amely a sürgős szükség kategóriájába tartozik, de a 
beteg már fizetett, a szolgáltatónak vizitdíj visszatérítési 
kötelezettsége keletkezik.

A szolgáltató saját szabálvzataiban határozza meg:
1. A befizetés módját
2.  Az egyéb készpénz helyettesítő módszerek alkalma-

zását
a vizitbérlet kiadásáról az egészségügyi szolgáltató 

egyénileg dönt, vagy szerződést köt egy adott jogi sze-
mély által kibocsátott vizitbérlet elfogadásáról,

➢ automatán keresztül,
➢ egészség pénztári kártyával,
➢ készpénz-helyettesítő eszközzel.

A finanszírozott egészségügyi szolgáltató kötelezettségei:
Amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének 

megkezdésekor nem fizeti be a vizitdíjat, az egészség-
ügyi szolgáltató szóban tájékoztatja, hogy az ellátás nem 
vehető az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe.

Szolgáltató mentesül külön bizonylatadási kötelezett-
sége alól, amennyiben a vizitdíj illetve napidíj befizetésére 
automata igénybevételével történik, feltéve, ha az alkal-
mazott eszköz a jogszabályban meghatározott feltételek-
nek megfelelő tartalmú bizonylat két példányban történő 
kiállítását elvégzi.

A vizitbérlet kiadása esetén a bérlethez csatolt tájé-
koztatón szerepelnie kell azon egészségügyi szolgáltatók-
nak, ahol a bérlet felhasználhat, valamint arról, hogy a 
bérletet csak az azon feltüntetett biztosított veheti igény-
be. A bérlet kitöltés előtt másra átruházható.

A bérleten legkésőbb az első felhasználásig fel kell 
tüntetni:

▶  az igénybe vehető ellátások típusait (háziorvosi és 
fogászati alapellátás, járóbeteg- szakellátás, fekvőbe-
teg-gyógyintézeti ellátás)

▶  a bérlet értékét
▶  az egyedi azonosító számot, amit a róla kiállított 

számla/nyugta is tartalmaz
▶  a jogosult nevét és TAJ számát
Automata alkalmazása esetén lehetőség van az általa 

kiadott bizonylat kézzel történő kitöltésére, illetve ameny-
nyiben a szolgáltató informatikai felkészültsége engedi egy 
kapcsolati kód segítségével a központi adatrendszeréből 
a szükséges adatok lekérdezésére. Amennyiben a szám-
la/nyugta adási kötelezettség tartalmi követelményeinek 
az automata nem felel meg, úgy az automatikus bizonylat 
alapján a számla/nyugta kiadásáról a szolgáltatónak kell 
gondoskodnia.

3. Az egészségügvi  szolgáltató szabályzatában men-
tesítheti az általa nyújtott ellátásokért fizetendő vizitdíj, 
illetőleg kórházi napidíj fizetésének kötelezettsége alól 
az általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében 
- ide nem értve a megbízási jogviszony keretében - fog-
lalkoztatott dolgozót. A vizitdíj mentesség körét és tartal-
mát a szolgáltató szabályzatában rögzíti.

•  a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően 
a díjfizetési kötelezettségről, annak lehetséges, hely-
ben alkalmazott, módjairól tájékoztatni, ~ a vizitdí-
jat, illetőleg a kórházi napidíjat beszedni, a vizitdíjjal 
és kórházi napidíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási 
és jelentési kötelezettségét az egészségbiztosító felé 
teljesíteni.

Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyre köteles 
kifüggeszteni a díjfizetési kötelezettségről szóló tájékoz-
tatót.

A szolgáltatónak biztosítania kell a személyi- és tárgyi 
feltételeket ahhoz, hogy a vizitdíj készpénzben,

• a szolgáltató telephelyén illetve telephelyein,
• az általa meghatározott pontokon,
módon befizethető, illetve be szedhető legyen.
A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállított nyugta, 

illetve számla tartalmazza~ legalább a) annak megjelö-
lését, hogy az adott bizonylat számlának vagy nyugtának 
minősül, b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, 
címét,

c) az egészségügyi szolgáltatást igénvbe vevő nevét és 
T AJ számát,

d) a megfizetett összeget,

A szolgáltató tájékoztatójában kifüggeszteni köteles:
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért 

fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi
 vizitdíj, vagy kórházi napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés időpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.

–  a fizetendő vizitdíj illetve kórházi napidíj mér-
tékét

–  a részleges térítési díj és a kizárólag térítési díj 
mellett igénybe vehető ellátások díjait

–  a fizetés helyét
–  a fizetés általa e  lfogadott módjait
–  az általa elfogadott vizitbérlet fajtáinak felsoro-

lását
–  tájékoztatást hogy a vizitdíjat az adott napon 

először igénybe vett ellátás kezdetéig meg kell 
fizetni

kivéve, ha sürgősségi ellátásról kiderül, hogy indoko-
latlanul kérték.

–  a napidíjat az elbocsátáskor kell megfizetni
–  az igénybe nem vett ellátásért fizetet vizitdíj, il-

letve az igazoltan több napidíj illetve a törvényi 
mentesség ellenére beszedett vizitdíj illetve napi-
díj visszafizetésének módját

–  amennyiben egy épületben több egészségügyi 
szolgáltató is működik az egyes szolgáltatók által 
nyújtott ellátások körét és helyét

–  a vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetnie 
a biztosítottnak. Amennyiben biztosított külön 
a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati 
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alapellátás) és külön a járóbeteg-szakellátás (be-
leértve a fogászati szakellátást) területén 20-20 
alkalommal nem emelt összegű vizitdíjat fizetett 
a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint 
igényelheti azt vissza az illetékes jegyzőtó1. (Ez 
a jog nem érinti a szolgáltató jogosulatlanul be-
szedett vizitdíj visszatérítési kötelezettségét.)

A szolgáltatót kompenzáció illeti meg. ha az ellátás 
igénvbevételekor a biztosított a 18. életévét nem töltötte be.

A beszedett vizitdíj és kórházi napidíj az egészségügyi 
szolgáltató saját bevételét képezi és Egészségbiztosítási 
Alapból történő támogatásának minősül.

Az egészségbiztosító ellenőrzi, hogy az egészségügyi 
szolgáltató a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kap-
csolatos, valamint az elszámolási nyilatkozattal kapcsola-
tos kötelezettségeit teljesíti-e.

A Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

A szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiz-
tosítási Alapból történő finanszírozásának részletes sza-
bályairól szóló 43/1999. (IlL3.) Korm. rendelet

–  6/A. mellékletében meghatározott ambuláns adat-
lap

–  6/8 melléklet fogorvosi ambuláns napló
–  a 15. mellékletben meghatározott CT, MRI jelentés,
–  a 20. melléklet a háziorvosi betegforgalmi tevékeny-

ség tételes jelentés
–  tartalma kiegészül a vizitdíj, illetve a vizitdíj fizetés 

jelentési kötelezettséggel,
–  a 14. melléklet ,,Adatlap kórházi (osztályos) ápo-

lási esetről tartalma a napidíj fizetés jelentési köte-
lezettséggel.

A rotavírus elleni oltás az ajánlott oltások közé tartozik, 
tehát nem kötelező, a folyamatos oltási rendbe illeszkedő, 
hanem  fakultatív, megfelelő orvosi tájékoztatást köve-
tően- melynek részét képezi a jelen ismertető is- a szülő 
dönti el, hogy az oltást beadatja- e , ebben az esetben neki 
kell megvásárolnia a gyógyszertárban.

Miért van szükség a rotavírus elleni oltásra?
A rotavírusok a csecsemők és a kisdedek hasmenéssel, 

hányással járó megbetegedéseinek a leggyakoribb okozói 
világszerte. A rotavírus nagyfokú fertőzőképessége mi-
att nehéz megakadályozni a betegség terjedését. Egyedül 
oltással lehet jelentősen csökkenteni a rotavírus okozta 
súlyos hasmenések, hányások előfordulását. A védőol-
tás a betegség megelőzésében elsődleges fontosságú. Az 
óvodás kor végére gyakorlatilag minden kisgyermek leg-
alább egy alkalommal megfertőződik, és a betegség annál 
súlyosabb, minél fiatalabb életkorban történik. A hat és 
huszénnégy hónap közötti kisbabák a legveszélyeztetet-
tebben, mivel náluk nehezebb a folyadékpótlás és emiatt 
könnyebben kiszáradhatnak. A rotavírus fertőzés felnőt-
teket, különösen idős embereket is érinthet, ám a kisgyer-
mekkor után ritkán okoz súlyos kiszáradást. 

A rotavíros okozta betegség  lefolyása:
Rövid pár napos lappangási idő után viharos gyorsa-

sággal alakul ki a vizes hasmenés és hányás, amely három- 
hét napig is eltarthat. Ez napi öt-tíz ( vagy akár több) vizes 
széklet ürítését jelenti. A csecsemők és a kisdedek folya-
dék- és só háztartása könnyebben felborul, mint a na-
gyobb gyermekeké. Folyadékvesztés egyik jellegzetes tü-
nete a súlyvesztés. Az ürített vizelet mennyisége csökken, 
a bőr száraz tapintású, könnyen ráncba emelhető lesz, a 
szem aláárkolttá, karikássá., a nyelv és a nyálkahártyák 

szárazzá válnak. A kutacs besüpped, a láz magasra szö-
kik, ritkán tudatzavar, lázgörcs is kialakulhat. A rotavírus 
fertőzésből a legtöbb beteg meggyógyul, de a súlyos fo-
lyadék és só vesztés következtében- főként a csecsemők- 
könnyen kiszáradhatnak. Amennyiben a kiszáradást nem 
kezelik megfelelően, az súlyos, sokkos állapothoz, szívrit-
mus-zavarhoz és akár halálhoz vezethet.

Mit kell tudni az oltóanyagról?
A rotavírus fertőzés szájon keresztül beadandó védő-

oltással megelőzhető. Két féle védőoltás létezik: az egyik 
védőoltásban használt vírustörzs emberi eredetű, és két 
adag szükséges belőle a védettséghez. Az első oltás hat 
hetes életkortól adható, a második adag négy hét múlva. 
A korai védelem kialakítása céljából 24 hetes életkorig 
mindkét adagot be kell adni, mivel a rotavírus fertőzés 
leggyakrabban 6-24 hónapos korban fordul elő. Ez a 
készítmény együtt adható minden, a magyarországi vé-
dőoltási rendben szereplő csecsemőkori vaccinával. Az 
oltóanyag bevezetését eddig kilencven országban engedé-
lyezték, és 4 millió adagot forgalmaztak belőle a 2005-ben 
történt törzskönyvezése óta. A második védőoltásban 
szarvasmarha- ember eredetű vírustörzseket használnak, 
és három adagot kell négy hét különbséggel beadni 26 he-
tes életkorig. Ez a védőoltás beilleszthető a magyar oltási 
rendbe.

Miért érdemes felvenni a rotavírus elleni védőoltást?
Babáját megvédheti az egyik leggyakrabban előfor-

duló hasmenéses betegségtől. Nem kell félnie egy súlyos 
lefolyású, több napos kórházi ápolást igénylő betegség-
től. Megkíméli családját is, egy gyorsan terjedő általában 
mindenkin végigfutó betegségtől. 

Mikor ellenjavallt az oltás?

Új védőoltások I.
Rotavírus elleni védőoltás
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Fejtetvesség
A fejtetvesség előfordulása évről-évre visszatérő probléma az iskolában. Sokan azt gondolják, hogy a tetvesség csak 
piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Ez nem így van. A tetű nincs tekintettel korra, nemre, rangra és vagyonra, 
egyszerűen táplálékát keresi a vért. A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed. Leggyakrabban úgy, hogy a gyerekek 
feje egymáshoz ér, de sapkával, fésűvel is átvihető egyik személyről a másikra. A fejtetű 3-4mm-es nagyságú rovar, 
amely petéit (serkéit) a hajszálak tövére rakja. A serkékből 7-8 nap alatt kelnek ki a tetvek. Ártalmuk elsősorban a 
viszketés és vakarózás. Elsősorban a fülek melletti, ill. mögötti területen szeret megtelepedni. A tetvek a fény elől 
menekülnek, ezért főleg a serkéket kell keresni. A serkét a korpától nehéz megkülönböztetni. 

Míg a korpa könnyedén lejön a hajról, addig a serkéket csak egyenként való lehúzással lehet eltávolítani!
Irtásuk viszonylag egyszerű. A gyógyszertárban beszerezhető tetűirtószerek Nittyfor, Pedex, Nix/ a tetveket, 

serkéket rövid időn belül elpusztítják. A tetűirtószertől elpusztult serkéket a gyermek hajáról, távolítsuk el. A serkék 
a hajszálakhoz cementszerű anyaggal rögzülnek, ezért a serkék eltávolítását ecetbe mártott sűrű fésűvel végezzük. 
Beszerezhető a Nemoxan készítmény, amely a serkék könnyebb eltávolítását teszik lehetővé. Megelőzésben fontos 
szerepe van a szülőnek, hogy rendszeresen ellenőrizze a gyermeke haját.

Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni 
nemcsak szégyen, hanem nagyfokú felelőtlenség!

Czerok Andrásné
védőnő

–  Rotavírus vaccina előző beadását követően kialakult 
túlérzékenység esetén.

–  ha a kórelőzményben bélbetüremkedés szerepel
–  ismerten vagy gyógyíthatóan immunhiányos cse-

csemőknek 
–  a védőoltás beadását el kell halasztani súlyos lázas 

betegség, hányás és hasmenés esetén

Milyen mellékhatásai lehetnek az oltásnak?
A védőoltás jól tolerálható. A leggyakrabban észlelt 

nem kívánatos reakciók/mellékhatások: ingerlékenység, 
étvágytalanság, láz, fáradtság.

Mennyibe kerül az oltóanyag?
Jelenlegi ára adagonként:

Dr. Majoros Valéria gyermekorvos
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Amit Húsvétról illik tudni mindenkinek
Több évtizedes lelkipásztori tapasztalatom, hogy egyházi ünnepeink vonatkozásában még mindig óriási tájékozatlanság érezhető. Elvi síkon és 
gyakorlati téren egyaránt hiányosságok mutatkoznak.  Ami még fájóbb, hogy kevésbé fontos dolgok kerülnek igazán lényegesek helyébe. Sőt a 
külcsín erős hatása rovására van a belbecs értékeinek.

Márpedig az egyházi ünnepek fennköltsége és méltósága akkor éri el nemes és üdvös célját életünkben, ha célszerűségük belső tartalma 
nemesebbé, jobbá teszik bensőnket. Közelgő Húsvétunk méltó megünnepléséhez nyújtson lelki segítséget e néhány pontban figyelmet felkeltő 
információs csokor:

1. Húsvét a keresztény/keresztyén egyházakban Krisztus feltámadásának emlékünnepe. A magyar elnevezés onnan származik, hogy a 
hívők a feltámadás emlékünnepét megelőző böjt után e napon kezdték meg a húsevést.

2. Már a keresztyénség első századaiban vita támadt a Húsvét megtartásának ideje miatt. A niceai zsinat 325-ben hozott határozata 
alapján a Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni  vasárnapon kell tartani. Ha a holdtölte vasárnapra esik, úgy a 
következő vasárnapon. Így a Húsvét mindig a március 22-ike és április 25-ike közé esik. A húsvét idejének minden évre való kiszá-
mítása azért fontos, mert ennek korábbi vagy későbbi megtartásától függ a többi mozgó ünnepek megtartási ideje.

3. A Húsvét előtti hetet nagyhétnek nevezzük, a megváltás nagy eseményeinek emlékére. Ennek főnapjai: virágvasárnap, nagycsütör-
tök, nagypéntek és nagyszombat.

4. A szimbolikus egyházi cselekvéseknél ( mint például: bárány, kalács, tojás és más eledelek megszentelése ) mindenképpen fontosabb 
Húsvét valóságának lényege: Krisztus Jézus feltámadt és ez által lehetőséget biztosított számunkra is a feltámadás áldott valóságára. 

Kívánom, hogy minden keresztyén családban az idei húsvéti ünneplés elérhesse méltó módon üdvös célját.

Kartal, 2007. március havában
Szlepák Lajos

baptista lelkipásztor

Vasárnap: az Úr napja
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt!” (2Mózes 20:8)

Mi lehetett az egyiptomi fáraónak a leghatásosabb eszköze arra, hogy tönkre tegye, összezúzza Isten ószövetségi népét? A Bibliát ismerők már 
sorolnák is: rabszolgamunkát végeztetett velük, megölette a fiúgyermekeket, kegyetlenül bánt velük. Ez mind igaz. De volt még egy ezeknél is 
pusztítóbb eszköze, amit alkalmazott is: nem engedte, hogy ünnepet szentelhessenek az Úr Istennek. Nem engedte, hogy áldozzanak neki. Elvet-
te tőlük a lehetőséget, hogy megszentelt nap legyen az életükben. Ettől lettek igazán semmivé, kifosztottá. Mert egy börtön mélyén, rabruhában 
is lehet valaki lélekben szabad, és Teremtője hasonlóságát magán viselő ember, ha van megszentelt napja. Csiha Kálmán erdélyi püspök-lelki-
pásztor elmondta, hogy amikor hite miatt bebörtönözték, ő saját magának istentiszteletet tartott, prédikált, énekelt, imádkozott. Megszentelt 
napot tartott. Így tudott életben maradni. Pál apostol és Szilász is ugyanezt tette. A tömlöc mélyén éjszaka imádkoztak, énekeltek. 

Isten népétől rabszolgatartói elvették a megszentelt napot. Hiába voltak ott húsos fazekak, amikre aztán később a pusztában még vágyakoz-
tak is. Hiába volt uborka meg hagyma, amit a pusztában felemlegettek. Testüket etették, ruházták, a lelküket azonban kifosztották. 

Mi szabadnak mondjuk magunkat. Március 15. alkalmából talán ez a szó hangzott el a legtöbbször a megemlékezéseken. Ma nincsenek bi-
lincsek, nincsen kényszermunka, vályogvetés. De eszembe jut gimnazista koromból egy dal: „Ilyen jó dolgunk még sosem volt, mindent szabad, 
amit nem tilos. Csókolom, megszakadhatok?” Ha nincs megszentelt nyugalom napja egy családnak, egy népnek, mert meg nem állhat, mert azt 
mondták neki, hogy a Mammon az úr, a piac az úr, akkor nem is a munkába szakad meg, hanem abba, hogy nincs egy megszentelt nap, amikor 
az Istennel való lelki találkozás a robotot küldetéssé, hivatássá, szolgálattá nemesíti. Hol vannak a fiatalok, a középkorúak vasárnap? Dolgoznak 
akkor is! Ha más nem, hát otthon, mert hét közben arra nincs idő. 

János evangéliumában van Jézusnak egy csodálatos Igéje: „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” Az Úr Lelke nélkül, amelynek hatókörébe 
a megszentelt napon odaadjuk a szívünket, csak rabszolgák vagyunk, és meg fogunk szakadni. Ma egy nemzetközi nagyvállalat beleírja a mun-
kaszerződésbe, hogy a munkavállalónak bármely időben rendelkezésére kell állnia. Egy lelkipásztor írja le, hogy milyen szörnyű neki 35-40 éves 
férfiakat temetni a fővárosban, akik szívinfarktusban haltak meg. Megszakadt a szívük. De lehet az ember saját maga rabszolgája is. Sok ember 
van, akit senki nem akadályoz abban, hogy megszentelje a nyugalom napot. Csak önmaga. Mert a kert még nincs rendben, vetni kell, metszeni 
kell: vasárnap is… Orvosok megállapították, hogy a szívünk éppen 1/7 másodpercet pihen minden egyes dobbanás között. Ez a nyugalmi álla-
pota. Isten szent rendjében a lelkünknek is 1/7 napra van szüksége, hogy ne szakadjunk meg, hogy szabadok maradjunk. 

A negyedik parancsolat egy csodálatos lehetőségbe helyezi vissza a rabszolgaságból megszabadított népet. Az Úrral együtt ünnepelhet. Mert 
tévedés, hogy a nyugalomnap először is az emberé. Nem! Először Mennyei Atyánk szentelte meg ezt a napon. Abbahagyta teremtő munkáját, és 
gyönyörködött a teremtett világban, az emberben. Sokszor vagyunk úgy, mire mindent elvégzünk, amit kitűztük, amit el kell, se erőnk, se időnk 
arra, hogy örüljünk neki, hogy gyönyörködjünk abban, amit végeztük. Isten megszentelt egy napot. Már előttünk. A teremetés hajnalán. És oda 
várja azóta is az embert. Oda vár bennünket is. 

A zsidó népnek a babiloni fogság idején, és a 20. században is, sokáig nem volt hazája. Térben nem volt otthonuk. De a nyugalom napját 
mindenütt a világon megtartották, és megtartják ma is. Ez a titka megmaradásuknak. 

Vajon mi megmaradhatunk-e, ha van ugyan ház, telek, kert, falu, ország, Unió, de Istenhez nem megyünk. Pedig az övé ez a nap. Megbor-
zongok ha belegondolok. Vár rám, hogy velem töltse. Én meg csak megyek tovább. Adja Isten, hogy elfogadjuk a meghívást minden héten a szent 
nyugalomnapra. Hévízgyörk négy templomának ajtaja minden vasárnap nyitva áll. 

Szabó Zoltán
református lelkész
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Húsvéti sonka

Tanácsok a sonkához

Magyarországon a húsvét elképzelhetetlen főtt sonka, 
főtt tojás, torma és kalács nélkül. 
A disznóhús tartósítására a szükség vitte rá az embe-
reket: muszáj volt a téli hónapokra is húst raktározni-
uk, amit sós páclében érleltek és füstöléssel tartósítot-
tak. A legjobb falatok azaz a sonka, húsvétkor került 
elő a kamrából az asztalra. 

A sonka főzése
Főzés előtt pár órára hideg vízbe tesszük, így kiázik be-
lőle a sok só. Mivel egy egész sonka még a legnagyobb 
családoknak is sok lenne, általában négy részre osztják: 
a frikandora, csülökre, rózsára és a dióra. A zsíros réte-
get lehetőleg ne távolítsuk el, mivel ez megakadályozza, 
hogy a hús kiszáradjon. A sonkát mindig csak lassan főzzük, nem szabad hagyni, hogy lobogó vízben forrjon! A főzőlevet 
ízesíthetjük zöldségekkel, fűszerekkel ízlés szerint, a főzés során ezek az ízek jól átjárják a húst. A főzőlében hagyjuk kihűlni! 

Mit együnk a sonkához? 
A sonka utánozhatatlan jó ízét más ízekkel együtt élvezhetjük igazán. A sonkaszeletek mellé a megszokott kemény 

tojáson, kalácson, tormán vagy mustáron kívül még igen sok finomságot adhatunk. Az asztalon meg-
találhatók a friss tavaszi zöldségek, az újhagyma, a retek, uborka is. Magyarországon, főleg régebben, 

nagy szerepe volt a sonkához adott különböző retkeknek, mint üde látványt nyújtó pi-
ros hónapos reteknek, a jégcsapreteknek, a fekete reteknek. A retek szeletelve, sózva, 

pár szem köménymaggal meghintve, a fekete retek pedig durvára reszelve adjuk a 
sonka mellé. De ezzel még nincs vége a sonka sokféle tálalási lehetőségeinek. A 

régi magyar konyha gyakran adott a sonka mellé különböző gyümölcsöket. Déli 
országokban előszeretettel kínálnak a sonka mellé durvára vágott vöröshagy-
mát vagy felkarikázott újhagymát, póréhagymát, melyeket gyakran színesíte-
nek ketchuppal, különböző balzsam-ecetekkel, olivás ízesítet és fűszerolajakkal. 
Az északi országokban, de hazánkban is a németek lakta területeken népszerű 
a húsvéti sonka mellé adott, kifliburgonyából készített, hidegen tálalt hagymás 

burgonyasaláta, snidlinggel bőven megszórva. Mediterrán térségekben friss dé-
ligyümölcsökkel, aszalt, porcukorban megforgatott datolyával is fogyasztják. A vi  

lághírű pármai sonkát az olaszok sárgadinnyével fogyasztják. A lengyelek, ahol 
 szintén nemzeti eledelnek számít a sonka, gyakran eszik hideg babsalátával (a szép
   nagyszemű un. „käfer” babból).

   Húsvéti fonottkalács a sonkához
Hozzávalók: 
150g rétesliszt, 300g liszt, 30 g élesztő, (vagy 1 csomag por) 150 ml tej, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db tojás, 100 g vaj, 
1 citrom reszelt héja, 2 evőkanál cukor 
Elkészítés: 
Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, majd beletesszük a vaníliás cukrot. Összedagasztjuk a többi hozzávalóval, 
és langyos helyen meg kelesztjük. Majd amikor megkelt, 3 egyforma rudat formázunk amit copfként összefonunk a 
megkelt tésztából, majd sütőpapírral bevont tepsibe tesszük, megkenjük egy egész felvert tojással, fél óra pihentetés 
után 200 °C fokra felmelegített sütőben kb. 30 perc alatt aranysárgára sütjük. 

Jó étvágyat kívánok!
Gedei Tiborné 

HévizgyörkiHévizgyörki HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ RECEPTSAROKRECEPTSAROK
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LABDARÚGÁS
A felnőtt csapat téli edzőmérkőzéseinek eredményei:

Hévízgyörk–Iklad 3-0 (0-0)
Gólszerzők: Szénási István, Bazan Gergő, Demcsák 
Tamás

Hévízgyörk–Duna SK 7-1 (2-0) (Megyeri úton)
Gólszerzők: Demcsák Tamás (3), Kiss Vince (2), Sápi 
Milán, Bazan Gergő

Hévízgyörk–Petőfibánya 8-1 (4-0)
Gólszerzők: Sápi Milán (2), Balázs Ákos (2), Somogyi 
Zoltán, Kocsis Balázs, Flóris Norbert, + 1 öngól

Hévízgyörk–Püspökhatvan 4-1 (2-0) (Megyeri úton)
Gólszerzők: Kiss Vince, Tóth Flórián, Flóris Norbert, Sápi 
Milán

Hévízgyörk–Péteri 1-3 (0-2)
Gólszerző: Bazan Gergő

Hévízgyörk–Erdőkertes 0-2 (0-0) (Megyeri úton)

Héhalom–Hévízgyörk 3-3 (3-1) 
Gólszerző: Gedei Tibor (3)

Hévízgyörk–Veresegyház 2-1 (1-1) (Megyeri úton)
Gólszerző: Gedei Tibor (2) 

Hévízgyörk–Pécel 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Tóth Flórián, Balázs Ákos 

FC Ha tvan–Hévízgyörk 3-4 (1-0)
Gólszerzők: Gedei Tibor (2), Kocsis Balázs, Kiss Vince 

A Galga-kupa teremtorna végeredménye:

1. Bag; 
2. Hévízgyörk;
3. Iklad; 
4. Tura; 
5. Galgahévíz; 
6. Aszód

16. forduló: március 11. (vasárnap) 14:30 Hévízgyörk - Érd 
17. forduló: március 18. (vasárnap) 15:00 Bag - Hévízgyörk
18. forduló: március 25. (vasárnap) 15:00 Gödöllő - Hévízgyörk
19. forduló: április 1. (vasárnap) 15:00 Hévízgyörk - Felsőpakony
20. forduló: április 8. (vasárnap) 15:30 Aszód - Hévízgyörk
21. forduló: április 14. (szombat) 15:30 Hévízgyörk - Délegyháza
22. forduló: április 22. (vasárnap) 16:00 Őrbottyán - Hévízgyörk
23. forduló: április 29. (vasárnap) 16:00 Hévízgyörk - Törökbálint
24. forduló: május 6. (vasárnap) 16:30 Szigethalom - Hévízgyörk
25. forduló: május 12. (szombat) 16:30 Hévízgyörk - Fót
26. forduló: május 20. (vasárnap) 17:00 Dömsöd - Hévízgyörk
27. forduló: május 27. (vasárnap) 17:00 Hévízgyörk - Dunaharaszti
28. forduló: június 3. (vasárnap) 17:00 Tápiószecső - Hévízgyörk
29. forduló: június 9. (szombat) 17:00 Hévízgyörk - Kóka
30. forduló: június 16. (vasárnap) 17:00 Diósd - Hévízgyörk

 Balázs Ákos

Győzelem a nyitányon!
Március 11-én megkezdődött a 2006/2007-es bajnokság tavaszi idénye. Az első mérkőzesen sikerült visszavágni az 
Érdnek, az ősszel elszenvedett vereségért. 1-1-es félidő után 2-1-es győzelmet arattunk, Vaigel Gergő és Kocsis Balázs 
egy-egy szép góljával.

A további menetrend:
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Utánpótlás
Utánpótlás csapataink télen több teremtornán vettek 
részt. 1992-es U-15-ös korosztály részt vett Kókán Puskás 
Ferenc elnevezésű 16 csapatos emlék tornán ahol szép 
eredményt ért el. 16 csapatból a 4. helyen végeztek.

Eredmények
Hévízgyörk–Vecsés 3-1. Góllövő: Csorba B. (2), Orosz J. (1)
Hévízgyörk–Erdőkeretes 1-0. Góllövő: Csorb a B.(1)
Hévízgyörk–Kóka 2-0. Góllövő: Csorba B. (2)

A négy közé jutásért
Hévízgyörk–Vecsés 3-0. Góllövő: Csorba B. (2), Toldi M. (1)

Döntőbe jutásért
III. Kerület–Hévízgyörk 1-0

3-4. helyért
UTE–Hévízgyörk 4-2. Góllövő: Csorba B. (1), Orosz J. (1)

A torna végeredménye: 
1. III. Kerület, 2. REAC, 3. UTE, 4. Hévízgyörk

A tornán szerepelt játékosok névsora: Csorba Benjamin, 
Demcsák Bálint, Deme Rajmond, Gombos Tamás, Kovács 
Márk, Kókai Péter, Lukács Dániel, Magyari Milán, Molnár 
Viktor, Orosz József, Petrics Krisztián, Strausz László, 
Sufliánszki Márió, Szántó László, Toldi Miklós.
Edző: Toldi Miklós, a torna gólkirálya: Csorba Benjamin 
8 góllal.
Idén másodszor rendeztük meg a Hévízgyörk Utánpótlás 
Kupát négy korosztályban.

92-es korosztály: ESCORT KFT –Kupa
Edző: Toldi Miklós
1. Hévízgyörk, gólkirály: Csorba Benjamin, Hévízgyörk
2. Nagykáta, legjobb kapus: Szakács Kristóf, Hidegkút
3. Gödöllő, legjobb játékos: Ecseri Dávid, Nagykáta
4. Hidegkút

94-es korosztály: Benkó és Társa Kupa
Edző: Németh István
1. Hévízgyörk, gólkirály: Németh Norbert Hévízgyörk
2. Iklad, legjobb kapus: Juhász Márton Iklad
3. Gödöllő II., legjobb játékos Milkó Dániel Gödöllő II.
4. Gödöllő I. 

96-es korosztály: Bazan Kupa
Edző: Patkó Csaba
1. Gödöllő I., gólkirály: Nagy Barna Gödöllő I.
2. Iklad, legjobb kapus: Nyulas Botond GRUND FC
3. GRUND FC, legjobb játékos: Vince Kevin Iklad
4. Gödöllő II. 

98-as korosztály: PETŐ Kupa
Edző: Darabont Gyula
1. Veresegyház, gólkirály: Orlik Patrik Veresegyház 
2. Gödöllő Bikák, legjobb kapus: Szauter Dániel Kistarcsa
3. Kistarcsa, legjobb játékos: Németh Máté Gödöllő Bikák
4. Hévízgyörk 

IFI felkészülési mérkőzések:
Hévízgyörk–Bag 1-0
Góllövő Szőke Krisztián
Hévízgyörk–Kóka 2-0
Góllövő: Kovács Lajos, Csorba Benjamin, Balla Pál
Iklad–Hévízgyörk 0-3
Góllövő: Karácsondi Viktor, Gólya Márton, Balla Pál

1998-as korosztálynak Hévízgyörk által rendezett 
labdarúgó teremtornák

I. 2006. december 3-án Globaltech Hungary Informatikai 
Kft. Által támogatott tornán részt vett csapatok sorrendje:

1. Tápiószecső
2. Veresegyház
3. Hévízgyörk
4. Tura 
Legjobb játékos Darabont Gábor Hévízgyörk.

2007. január 27-én a gödöllői GÓLIÁT- MCDONALDS 
FC által rendezett terem labdarúgó tornán vettünk részt a 
2000-es korosztállyal. Itt három győzelem és egy döntetlen 
eredményeinkkel első helyezést értünk el. Különdíjban 
részesült Darabont Gábor, mint a torna legjobb játékosa.

2007. február 10-én az 1999-es korosztállyal szintén Gö-
döllőn voltunk teremtornán, ahol csapatunk második 
helyezést ért el. A hat csapat által vívott csatákban egy 
döntetlen, egy vereség és három győzelem voltak ered-
ményeink
Darabont Gyula 

A 2007. Ifi tavaszi fordulójának második mérkőzése 
Bag–Hévízgyörk 0-3. Góllövők: Csorba Benjamin, Kovács 
Lajos, Szőke Krisztián.

A képen a győztes csapat látható.
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MÁRCIUS 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség a hagyományokhoz hűen a művelő-
dési házban került megrendezésre.

A Himnusz elhangzása után a Polgármester Úr mondta el ünnepi beszédét, melyben a szabadság eszméjét emelte 
ki. 

Ezt követően az általános iskola 6. 7. 8. osztályos tanulói emlékeztek meg a 48-as eseményekről verssel, pró-
zával, tánccal és énekkel. Az iskolások irodalmi műsorának szerkesztésén túl, Varga Mihályné elszavalta Heltai 
Jenő Szabadság című költeményét. 

A dalok és a tánc zenei kíséretét Deme Jánosnak köszönhetjük.
Ebben az évben is örömmel fogadtuk Deme Feri bácsit, aki a Március 15. című saját költeményét adta elő.
A műsort a Hévízgyörki Asszonykórus katonanótákból álló dalcsokorral zárta.
Az ünneplők ezután átvonultak a Hősök terére, ahol koszorúzással rótták le kegyeletüket. Az Emlékműnél az 

Önkormányzat, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a civil szervezetek, a pártok képviselői helyezték el koszorúikat. 

Fercsik Hajni

2007. február 27-én ülésezett az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 2006. őszén határozott, hogy a Társulás a te-
rületfejlesztési tevékenységi körében a kistérség telepü-
léseinek felszíni vízelvezetési problémáinak megoldására 
szakmai koncepciót, programot és cselekvési tervet dol-
goztasson ki.

A Hinterland Mérnöki Iroda Kft. megbízása a hely-
zetelemzésen alapuló felszíni vízelvezetési koncepció és 

program kidolgozására szólt, beleértve a Galga patak ár-
terének rendezési alternatíváit, a kapcsolódó kerékpár-
út megvalósítási lehetőségeit, valamint cselekvési terv 
készítésére az érintett települések felszíni vízelvezetési 
problémáinak egymással együttműködve történő meg-
oldására.

A Társulási Tanács elfogadta a szakmai koncepciót, 
döntött a további műszaki terveztetési folyamat elindí-
tásáról, amelyhez a Társulás pályázati forrásokat kíván 
igénybe venni. A Tanács tagjai elfogadták a pályázati ön-
rész biztosítására vonatkozó javaslatot.

KISTÉRSÉGI HÍREK
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A projekt a Társulás valamennyi önkormányzata 
együttműködésében valósul meg.

A Tanács elfogadta az Országos Területfejlesztési Hi-
vatal 2006. évi támogatásáról szóló szakmai beszámolót 
és pénzügyi elszámolást. A Társulás a területfejlesztési 
feladatokhoz és a munkaszervezet működéséhez kapcso-
lódó kiadásokra 3,6 millió Ft hozzájárulást kapott, amely 
kizárólag működésre fordítható. Többek között ebből fi-
nanszírozta a Társulás a felszíni vízelvezetés szakmai kon-
cepciójának elkészíttetését.

A következő napirendi pontként a Tanács elfogadta a 
kistérségi szintű, valamint a társult önkormányzatok tele-
pülési szintű fejlesztési prioritásait tartalmazó fejlesztési 
mátrixot.

Fejlesztési prioritások a 2007-20013-as időszakban:
Kistérségi szintű fejlesztési célkitűzések:
•  A felszíni csapadékvíz elvezetése az Aszódi kistérség 

településein
•  Egységes informatikai koncepció és rendszer kiala-

kítása az Aszódi kistérségben
•  Kistérségi Közösségi Központ kialakítása – a kistér-

ség humán szolgáltató rendszerének fejlesztése

Településenkénti prioritások:
Aszód 
•  Városközpont közterületeinek rendezési terv szerinti 

kiépítése, Főtér program
•  Talajvédelmi beruházások, komposztáló üzem lé-

tesítése, szennyvíztisztító telep utóülepítő bővítése, 
zöldhulladék kezelése, a szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése

•  Környezeti terhelés csökkentése érdekében forga-
lomtechnikai és közlekedésbiztonsági beruházások

Bag
•  Az óvoda felújítása, bővítése
•  Az általános iskola felújítása
•  A művelődési ház felújítása

Domony
•  A faluközpont rekonstrukciója – főtér kialakítása
•  A művelődési ház felújítása
•  A Polgármesteri Hivatal felújítása

Galgahévíz
•  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása
•  A faluközpont rekonstrukciója
•  Könyvtár kialakítása és e-pont létrehozása a Műve-

lődési Házban

Hévízgyörk
•  Az általános iskola korszerűsítése, bővítése
•  Mezőgazdasági területeket elérő és feltáró utak fel-

újítása, illetve kiépítése
•  Hagyományőrző faluház és tájház kialakítása és az 

ehhez kapcsolódó sétáló út kiépítése

Iklad
•  Iklad – Aszód – Domony településeket elkerülő út 

építése
•  Önkormányzati utak és járdák felújítása
•  A Ráday Gedeon Művelődési Ház bővítése, a Főtér 

rendezése

Kartal
•  Faluközpont építése
•  Rekreációs központ kialakítása
•  Bölcsőde kialakítása 

Tura
•  Belterületi utak építése
•  Iskola-oktatási centrum kiépítése
•  A hőforrás és környékének komplex hasznosítása

Verseg
•  Emeltszintű idősek otthona építése
•  Alternatív energia projektek megvalósítása, az ener-

giafelhasználás optimalizálása
•  Infrastruktúrafejlesztés

Az elfogadott fejlesztési mátrix illeszkedik a 2007-13-
as időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv-
hez, valamint a kistérség területfejlesztési programjához. 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei, illetve 
a Társulás az elfogadott prioritásoknak megfelelően ké-
szítik elő fejlesztési terveiket, pályázataikat.

A Társulási Tanács megvitatta a pályázati előkészítési 
folyamatokat és az önkormányzatok részéről szükséges 
előkészítő lépéseket. Kovács László elnök hangsúlyozta 
a pályázatok előkészítése kapcsán, hogy a pályázatoknak 
elengedhetetlen követelménye lesz a tervezési és az enge-
délyezési folyamatok időbeni és szakszerű megvalósítása.

A Társulási Tanács a továbbiakban döntött a Galga Te-
levízióval való együttműködésről, kistérségi egészségfej-
lesztési terv készítését támogató pályázat benyújtásáról, a 
munkaszervezet egyes szabályzatainak módosításáról.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása üléseinek anyaga és a társulás tevékenységére 
vonatkozó információk olvashatók a Társulás honlapján: 
www.aszodikisterseg.hu.

Pályázati hírlevél
Az Aszódi Kistérségi Iroda tová bbra is figyeli a térségre 
vonatkozó pályázati lehetőségeket. Az aktuális pályáza-
tok, valamint egyéb, pályázatokkal kapcsolatos informá-
ciók az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása honlapján olvashatók (www.aszodikisterseg.hu). 

Ruszkai Anna
referens



24 Hévizgyörki Hévizgyörki HÍRMONDÓHÍRMONDÓ

Mint ismeretes Önök előtt, Hévízgyörkön 
2002-ben megalakult a Polgárőr Egyesü-
let. Az Egyesület működése 2006. tavasza 

óta nem kellő intenzitással műkö-
dött, a 2002-ben megválasztott 

elnök (Nérer Pál úr) lemon-
dott. 2006. decemberében 

a megbízott egyesületi 
vezető a Polgármester 
úrral egyetértésben fel-

kért arra, hogy vegyem át az Egyesület vezetését és indítsam 
újra annak működését. Ebben az időben 12 fő volt az Egyesület 
létszáma. A vezetéssel megbeszélve úgy döntöttem, hogy ha si-
kerül 2007. június 30.-áig a létszámot 50-70 főre növelni és je-
lenlétünkkel a község lakóinak biztonságérzetét javítani, akkor 
hosszabb távon vállalom a feladatot. 

A Galga televízióban, valamint a testületi üléseken és Civil 
Szervezetek vezetőinek összejövetelein elhangzottaknak kö-
szönhetően a létszámunk jelenleg 35 fő lett. 

Szeretnénk elérni, hogy a 3 községben (Bag, Hévízgyörk, 
Galgahévíz) és Tura városában működő Polgárőr Egyesületek kö-
zösen, tevékenységüket összehangolva biztosítsák a 4 helység biz-
tonságát és nyugalmát. Ehhez szükségesnek tartom, hogy a Polgár-

őr Egyesületek vezetői és a Polgármesterek, közös tervet dolgozná-
nak ki a feladatok minél hatékonyabb végrehajtása érdekében. 

Kedves Hévízgyörkiek! A polgárőrök önkéntesen jelentkez-
nek és végzik munkájukat. Ahhoz, hogy ez hatékony legyen, 
feltétlenül szükséges az egész község lakosságának aktív részvé-
tele. Ez alatt azt értem, hogy aki csak teheti vegyen részt a jár-
őrözésben és más kísérő feladatokban (mint például postás kí-
sérés, iskola időben gyermekek átsegítése úttesten), vagy pedig 
lehetőségeihez mérten anyagilag (itt elsősorban a vállalkozókat 
értem) járuljanak hozzá a munkánk elvégzéséhez. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Egyesületünk decemberben egy 
új járőrautót kapott az Országos Polgárőr Szövetségtől, melynek 
szolgálatba állítása nagy mértékben segíti munkánkat. 

A hatékonyabb működés feltétele, hogy minden nap mini-
mum 6-8 órán keresztül 2-3 járőr mozogjon Hévízgyörk közigaz-
gatási területén, mert ezzel tudnánk viszonylag megnyugtatóan 
biztosítani községünk biztonságát. Ehhez viszont elengedhetetle-
nül szükséges a létszámunk fent említett módon való növelése. 

Tisztelt Hévízgyörkiek! E közös ügy érdekében kérem Önö-
ket, hogy aki teheti jelentkezzen Egyesületünkbe polgárőrnek, 
és oldjuk meg közösen, biztonságunk érdekében a feladatot. 

Kliment Frigyes
Hévízgyörk Polgárőr Egyesület elnöke

Biztonság egy kifli áráért
Településeink életének egyik legfontosabb lételeme: az ivóvíz folyamatos biztosítása. A Galga-menti vízhálózat 
gerincvezetéke több mint negyven éves. Csőtörés, meghibásodás esetén a javítás, a vezetékcsere költségét az 
érintett szakasz önkormányzatának kell állnia. Erre a célra az elmúlt évtizedekben egyetlenegy forintot sem 
tettek félre. A Galgamenti Víziközmű Kft. legutóbbi közgyűlésén Tóth Gábor, Bag polgármestere és egyben 
a térség országgyűlési képviselője azzal a javaslattal állt elő, hogy köbméterenként egy forintot  építsenek 
bele  a vízdíjba, és ezt különítsék el a karbantartási-javítási munkákra, megelőzvén ezzel a nehéz anya-
gi körülmények között működő önkormányzatok pénzügyi gondjainak további súlyosbodását. 
Az érintett települések polgármesterei (egy kivételével) elfogadták a javaslatát azzal a kiegészí-
téssel, hogy ne egy, hanem három forintot emeljenek, és az ebből befolyó pénzt tartalékolják 
erre a célra. Egy átlagos család 6 köbmétert fogyaszt kéthavonta, tehát a többletköltség 18-20 
forintot tesz ki, ami alig több mint egy kifli ára.   

B. E.

Előző számunkban ígéretet tettünk, 
hogy TÓTH GÁBOR országgyűlési 
képviselő úr rendszeresen tájékoztatja a 
választókerület polgárait a Parlamentben 
végzett munkájáról.

Tóth Gábor országgyűlési képviselő 
2007. február 27.- március 2. között az 
IPU Lengyel-Magyar Baráti Tagozatának 
alelnökeként képviselőtársaival (Hárs 
Gábor MSZP, dr. Latorcai János KDNP, 
dr. Géczi József Alajos MSZP) a lengyel 
Szejm vendégeként hivatalos látogatáson 
Krakkóban és Varsóban vett részt. 

A delegáció utazásának egyik fontos 
célja, a több évszázados lengyel-magyar 

barátság politikai deklarációján túl az 
volt, hogy legyen minden évben egy nap, 
amikor

a két nép ugyanazon a napon emlé-
kezik meg az egymás közti jó viszony-
ról, a történelmünkben lévő összefonó-
dásról.. Ez a nap – a Lengyel-Magyar 
Barátság Napja (amennyiben a két par-
lament is jóváhagyja) – ezután március 
23. lesz. 

A képviselő úr szándékában áll – az 
önkormányzatokon keresztül – lengyel 
testvérkapcsolatokat is létrehozni, elsőd-
legesen az iskolákra építve, mivel a két 
nép jöv őbeli letéteményesei a gyerekek. 

Szeretné, ha Krakkó térségében, akár több 
településsel is fel tudnák venni a kapcso-
latot a Galga-menti falvak, városok, kü-
lönös tekintettel arra, hogy Wieliczkában 
található egy sóbánya, ahol a múzeumon 
kívül, egy egészségügyi intézmény is mű-
ködik (világörökség része). Itt lehetőség 
nyílna a Galga-menti krónikus légző-
szervi problémákkal küzdő gyerekek és 
felnőttek gyógyítására. 

Ha ehhez a kezdeményezéshez bárki 
csatlakozni szeretne, a toth.gabor@fidesz.
hu e-mail címen, vagy a 06-20-215-8140 
telefonszámon jelezheti a szándékát.

B. E.

Hírek a Polgárőr Egyesület működéséről

Országgyűlési képviselői hírek
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Ez év február 25-én került sor Hévízgyörkön az 1 éve alakult 
legújabb civilszervezet munkáját értékelő taggyűlésre, majd a 
műsoros születésnapi ünnepségre. 

Tagságunk 2001-től 2006 elejéig a brüs szeli székhelyű JEKA 
non-profit szervezet keretében működött. 

Az Egyesült célja többek között: Európa történelmi-, kul-
turális- természeti kincseinek megismerése, illetve a népek kö-
zötti cserekapcsolatok építése. Alapító tagjainak száma 13 fő, 
jelenlegi taglétszám 75 fő. 

A közhasznú társadalmi szervezet éves tevékenységét érté-
kelő taggyűlésre az Egyesület alapszabályzata alapján került sor 
a Művelődési Házban.

Az összejövetelt személyes részvételével tisztelte meg Bobál 
István polgármester úr, Lukesné Csábi Ágnes jegyző és Kliment 
Frigyes egyesületi vezető. Ugyancsak részt vett a két testvérszer-
vezet vezetője Biácsi Tamásné, a szombathelyi Borostyánkő Ter-
mészetbarát Egyesülettől és Endrész Sándorné, a gyöngyösi Ott-
hon Európában Egyesülettől és tagjaik, valamint Bartha Gáborné 
a JEKA képviseletében. A rendezvényre az ország számos tájáról 
érkeztek egyesületi tagok, így Budapestről, Sopronból, Szombat-
helyről, Gyöngyösről, Egerből és más helységekből. 

Az Európa Szívében Egyesület éves tevékenységéről szóló 
beszámolót megelőzően Nádaskúti Márta elnök összegezte a 
JEKA keretében 2001-től végzett munkát, illetve az egy éve ala-
pított egyesület első lépéseit. 

Íme a külföldi utak sora:  2001-ben Íroroszág; 2002-ben Spa-
nyolország; 2003-ban Szlováki és Norvégia; 2004-ben Csehor-
szág és Erdély-Székelyföld; 2005-ben Székelyföld, Norvégia és 
Ausztria; 2006-ban Székelyföld, Horvátország és Franciaország. 

Az időrendi felsorolás után nézzünk néhány összegezett 
adatot: az utazások alkalmával együtt töltött napok száma 
114. Az Európában megtett utak együttes hossza 44 000 km, 
ami több , mint az Egyenlítő hossza. 8 országban éjszakáztunk 
JEKA szálláson, 22 éjszakát pedig tranzitszálláson töltöttünk. 

Az utazások során a résztvevők nemcsak Európa természeti 
szépségeivel és történelmi-, kulturális nevezetességeivel ismer-
kedtek, hanem a csoport tagjai között szövődő barátságokból 
fakadó közösségi élmények is gazdagították a tagságot, igazol-
va elnökasszonyunk kedvenc mondását, miszerint „Egy ember 
életét egy másik ember teheti szebbé!” vagy „Sok szeretet kis 
helyen elfér!” Így igaz. 

Bobál István polgármester úr Hévízgyörk történelméről, 
egyházi műemlékeiről, kulturális életéről és különösen a civil-
szervezetek lokálpatritizmusától áthatott tevékenységéről tar-
tott közérdekű tájékoztatást. Elismerően méltatta a 3063 lelkes 
település 11 bejegyzett civilszervezetének helyét és szerepét 
Hévízgyörk kulturális életében, eredményes kulturális, isme-
retterjesztő és hagyományőrző tevékenységét. Egyesületünk 1 
éves munkáját tartalmilag gazdagnak és nívósnak ítélte, egyben 
további eredményeket kívánt a gyökereihez visszatérő egykori 
földijének Nádaskúti Mártának. Telitalálatnak nevezte a társu-
lat névadását, ami által európaiságunk is jól kifejeződik.

A születésnapi ünnepség
Kiállításon mutattuk be Ausztriai utunkat, melyet az ár-
víz is feledhetetlenné tett. 

A rendezvényt két nyugdíjas egyesületből szervezett 
közös kórus színes műsora gazdagította. A nézőközön-

ség számára óriási élményt jelentett, hogy a szereplők a 
hévízgyörki népviselet különböző öltözeteiben adták elő 
szívhez szóló népdalaikat. A hagyomány továbbélését lát-
tuk a népviseletbe öltözött énekes kislány produkciójában. 

Elismerés illeti „kamaraszínházunk” érdemes művé-
szeit is, akik szokott formájukat hozva vidám jelenetekkel, 
néptánccal, csasztuskával fokozták a hangulatot s emelték 
az ünnepi alkalom fényét. 

Nem kis izgalmat és fejtörést okozott az elmúlt 7 évi 
utazások során az egyes országokról szerzett élmények, 
emlékképek felidézését célzó ismeretek „számonkérése”. 
A bemelegítésnek szánt tematikus vetített-képes ország 
ismertetők, összefoglalók mintegy előre vetítették az el-
jövendő szellemi izgalmakat, amik be is következtek.  
Nádaskúti Márta és Dúzsi Réka szerteágazó előkészítő és 
szervező tevékenységével ezúttal is jeleskedett, elévülhe-
tetlen érdemeket szerezve. 

Az előre megszerkesztett tesztlapok igen csak próbá-
ra tették a résztvevők memóriáját és tudását. A vetélkedő 
valójában az olimpiai nemes eszme jegyében zajlott, va-
gyis nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Végül 
is mind az öt asztaltársaság nyert egy-két üveg italt, ami 
igen jól jött az ízletes vacsorához és tovább alapozta az 
emelkedett hangulatot, így gyorsan táncra perdültek ta-
gok és vendégek. 

Országjárók, természetbarátok 
és a kultúra iránt érdeklődők figyelmébe...

A teljesség kedvéért még megemlítem, hogy az egyesület 
nemcsak a külföldet járja, hanem önköltségek alapon, ha-
zai földön sokrétű kulturális és honismereti, helytörténeti 
jellegű ismeretszerző tevékenységet is végez: gyalogtúrá-
kat indít; szervezi a különféle tájak, múzeumok, színhá-
zi előadások látogatását és így tovább. Azon érdeklődők, 
akik szívesen bekapacsolódnának e programjainkba, for-
duljanak bizalommal Nádaskúti Márta elnökhöz, vagy ve-
gyék fel a kapcsolatot Szalóki Margit titkárral, illetve Toldi 
Ferencné vezetőségi taggal. Minden érdeklődőt szeretettel 
vár az Európa Szívében Ismeretterjesztő Egyesület. 

Nagy Antal
egyesületi tag

Egyéves az Európa Szívében 
Ismeretterjesztő Egyesület
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Az APEH weboldalán közzétett adatok 
szerint az Aszódi Kistérségben működő ci-
vil szervezetek évente átlagosan 8,5 millió 
forintot kapnak az adózók által felajánlott 
1%-okból. Ebből a pénzből valósulhatnak 
meg közösségi programok, születhetnek 
kiadványok, készülhetnek játszóterek: a 
sort bőven lehetne folytatni. Szép és hasz-
nos megnyilvánulása ez a jövedelemmel 
rendelkezők felelősségvállalásának. 

Ám gondolták volna kedves Olvasók, 
hogy ha a kistérség minden adózó mun-
kavállalója nyilatkozna az 1%-ról, akkor 
a fent említett összeg elérhetné a 47  mil-
lió forintot? 

A felmérések szerint jelenleg az adót 
bevallók alig több, mint 50%-a rendel-
kezik az 1%-ról, emellett igen jelentős a 
nyilatkozatot hibásan beadók aránya. A 

pénz ilyen esetben – illetve  nem nyi-
latkozás esetén – a nagy közös kasszá-
ba áramlik. Pedig a különbözetre nagy 
szüksége lenne a civil szervezeteinknek 
is, hogy megvalósíthassák elképzelései-
ket, a kistérségben élőket szolgálva ezzel. 

Nekik szeretnénk segíteni most indu-
ló kampányunkkal. Azt tűztük ki célul, 
hogy a kistérségbe befolyó ajánlás 20%-
kal növekedjen. 

Ehhez „csupán” három dolog szük-
séges:

1. Az eddig nem nyilatkozók figyel-
mét fel kell hívni, hogy tegyenek ajánlást, 
segítsék civil szervezeteinket!

2. Csökkenteni kell a hibásan nyilat-
kozók számát!

3. Növelni kell az 1%-ot érvényesen 
elfogadni képes szervezetek számát! 

Ennek érdekében szeretnénk az  úgy-
nevezett „Civil Klub Kiadványt megje-
lentetni, amely az Aszódi Kistérség va-
lamennyi civil szervezetéről szolgálna 
adatokkal. Terveink szerint ez minden 
esztendőben kiadásra kerül majd az ép-
pen aktuális éves adatokkal. 

Természetesen alap nyilvántartással 
rendelkezünk. Ahhoz azonban hogy ez 
pontos és teljes legyen, várjuk a kistérség 
valamennyi civil szervezetének jelentke-
zését, érdeklődését az alábbi elérhetősé-
geken:

Rácz Zoltán 06 20 974-3040; 
28 402-321 e-mail: razos@invitel.hu

Márton Gábor 06 30 9327-497; 
e-mail: martong@dunaweb.hu

Köszönjük figyelmüket!
Tisztelettel: Rácz Zoltán

Sok kicsi sokra megy… de a kicsi lehetne még több

Autóbuszjáratok indulnak 
Hévízgyörk, kh. megállóhelyről

Érvényes 2006. december 10-től
Jelmagyarázat:  i: iskolai előadási napokon,  T: tanszünetben munkanapokon

Munkanapokon Szabadnap Munkaszüneti 

Aszód, Kossuth L. u. 2
i7.04 7.04 8.01 13.40 i14.02 17.20  16.55
i14.50 17.25

Aszód vá.
i7.04 7.04 8.01 13.40 17.25

Aszód vá. bej. út
i7.04 7.04 8.01 13.40 17.25 
i14.50 17.25

Budapest, Stadion aut. pu.
3.49 4.24 4.59 5.37 i5.52 T5.57 
i6.07 6.17 6.22 i6.36 4.24 5.10 6.44  4.24 5.09 6.44
6.42 i6.57 T7.07 7.32 8.42 11.15 8.21 9.14 11.15  8.21 9.14 
10.23 11.23 12.57 14.27 i15.27 13.21 17.00 18.19 13.21 16.55 
15.59 T17.02 I 17.27 17.59 18.39  20.14 18.19
20.19

Gödöllő, aut.áll.
4.42 5.37 6.17 6.42 i7.02 T7.07 
i8.10 T8.12 8.52 9.44 5.10 8.21 11.15 12.35 8.21 11.15 
11.23 12.57 15.21 17.12 19.19 21.00 13.21 17.00 13.21 16.55

Autóbuszjáratok indulnak
Hévízgyörk, kh. megállóhelyről

Érvényes 2006. december 10-től
Jelmagyarázat: i: iskolai előadási napokon T: tanszünetben munkanapokon

Munkanapokon Szabadnap Munkaszüneti 
Hatvan aut. áll.
i6.40 T6.45 10.30 15.00 9.43 14.46
Hévízgyörk, posta
5.38 6.11 i6.40 6.41 T6.41 8.04 9.11 9.43 7.46 9.11 11.40
T6.45 i7.03 T7.03 7.50 7.53 11.40 14.06 14.46 14.06 15.35 
8.51 10.04 10.30 11.43 I 12.50 15.35 17.04 18.35 17.04 18.35 
13.23 i13.26 T13.26 14.00 i14.23 19.36 20.36 22.54 19.36 20.36
14.43 14.53 15.00 15.23 i15.28
15.30 i15.43 T16.03 i16.13 16.18
i16.38 T16.43 16.55 i17.03 17.15
T17.23 i17.28 i17.53 T18.03 i18.23
T18.43 i18.53 19.01 T19.31 i19.36
20.16 20.21 21.21 22.54
Tura, Zsámboki u, aut. ford.
5.38 7.09 10.04 11.43 i13.26 15.30 8.04 14.06 17.04 7.46 14.06 17.04
Tura, hatvani útelág.
5.38 i6.40 T6.45 i7.03 7.50  8.04 9.11 11.40 7.46 9.11 11.40
8.51 10.04 10.30 11.43 13.23 14.06 14.46  14.06 15.35 
i14.23 14.43 14.53 15.00 15.23  15.35 17.04 18.35 17.04 18.35 
i15.43 T16.03 i16.13 16.18 i16.38 19.36 20.36 22.54 19.36 20.36 
T16.43 16.55 I 17.03 T17.23 i17.28
i17.53 T18.03 i18.23 i18.43 i18.53
19.01 T19.31 19.36 20.16 20.21 
21.21 22.54

Tura vá.
5.38 6.11 6.41 T6.41 i7.03  8.04 9.11 11.40  7.46 9.11 11.40
T7.03 7.50 7.53 8.51 10.04  14.06 15.35 17.04 14.06 15.35 
11.43 i12.50 13.23 i13.26 T13.26 18.35 19.36 20.36 17.04 18.35
14.00 i14.23 14.43 14.53 15.23 19.36 20.36
i15.28 i15.43 T 16.03 i16.13 16.18
i16.38 T16.43 16.55 i17.03 17.15
T17.23 i17.28 i17.53 T18.03 i18.23
T18.43 i18.53 19.01 T19.31 i19.36 
20.16 20.21 21.21
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Baráti társaságunk a március 15-i emlékműsor után úgy döntött, hogy kihasználva 
a ragyogó napsütést és a szélcsendes időjárást, délután kirándulni fog. A szép idő 
hazánk legmagasabb pontjának rejteket adó tájára, a Mátra hegységbe csalogatott 
bennünket. Úticélunk a mátrafüredi Sástó és a tavaly Mátraházán megnyitott 
bobpálya volt.

Az utazás gyorsan eltelt és a közepes forgalomnak köszönhetően szinte észre 
sem vettük, és már fel is értünk első állomásunkhoz, Magyarország legmagasabban 
fekvő tavához, a Sástóhoz. Túránkat a vadkacsák hadának otthont nyújtó tó körüli 
kis út mentén kezdtük, mely a tóparton található kilátóhoz vezet. A hatalmas 
kilátóhoz megérkezve mindannyiunk szíve gyorsabban vert egy picit, hiszen 
lentről igen ijesztőnek látszott a sárga monstrum. Ez a kilátó régen fúrótoronyként 
szolgált, ma pedig gyönyörű kilátást nyújt az egész Mátrára, melyben nekünk is 
részünk lehetett miután kissé remegő lábakkal a tetejére érve körbetekintettünk. 
Azonban ez a látvány teljes mértékben kárpótolta a feljutás nehézségeit. Csodálatos 
panoráma tárul elénk odafent, de csak akkor ajánlatos felmenni, ha - mint ezen a 
napon - szélcsendes az időjárás.

Szerencsésen leérve a kilátóról, sétáltunk még a tó körül és nézelődtünk 
a vásári árusok portékái között, majd autóba ültünk és Mátraházára 
indultunk. A bobpályához érve udvarias biztonsági őr fogadott minket, 
elmondta a parkolási lehetőségeket és indultunk is lerakni az autókat 
a hatalmas parkolóba. Az egész nap nagy izgalommal várt esemény 
most következett. Megvásároltuk a jegyeket, és már be is szállhattunk a 
bobokba. Nagy nevetések, viccelődések során sikerült elindulnunk első 
„bobtúránkra”. A dimbes-dombos tájra épített pálya hossza 930 méter, 
amiből a lecsúszó rész 607 méter és rengeteg ember (az óvodáskorúaktól 
a nagypapa-korú emberekig minden korosztály képviseltette magát a 
pályán!) csúszik le rajta kisebb-nagyobb sebességgel. Felfelé szép lassan 
csordogáltunk a pálya teteje felé, majd a csúcsponttól saját magunknak 

kellett irányítani a bobot, ami helyesen fogalmazva a fékezésben ki is merült. Erre a sok lecsúszó miatt van szükség, 
a balesetek elkerülése végett. Nekünk a lecsúszás szerencsésen sikerült, tehát úgy döntöttünk, még egy kört megyünk 
mindnyájan. Nagyszerű érzés volt a pályán átadni magunkat a sebességnek, és tudomásul venni, hogy a pálya irányít 
bennünket, mindössze a sebességen változtathatunk. Sajnos nagyjából egy perc alatt leértünk a pálya aljára, de ez az egy 
perc olyan szabadságérzést nyújtott, hogy végül 2 óra hossza szórakozás után tudtunk lemondani róla.

Mivel a friss levegő, és a nagy izgalom meghozta étvágyunkat, úgy döntöttünk hogy kirándulásunkat egy finom 
vacsorával fejezzük be. Mátraházára vezetett utunk, ahol egy kis étteremben ki-ki a saját ízlésének megfelelő menüt 
választott az étlapról.

A vacsora elfogyasztása után, hogy hazafelé tartó utunkat megfűszerezzük, 
Sirok, Verpelét felé indultunk el. Talán a jó hangulatnak, s nem kevésbé a kiváló 
kirándulóidőnek köszönhetően Egerben találtuk magunkat. Ekkor már sajnos 
nem tudtuk megnézni a nevezetességeket, mivel beesteledett, de a gyönyörűen 
kivilágított Dobó térről indulva körbesétáltuk a várat az est csendjében. 
Érdemes Eger városát sötétben is meglátogatni! A vár kapujából letekintve 
a kivilágított városra különös érzés lesz úrrá az emberen: belegondoltunk, 
hogy nem lehetünk elég hálásak azon régi nagy magyaroknak, akik életüket 
áldozták azért, hogy a mai kor embere bármelyik este egy nyugodt, csodás 
városra tudjon letekinteni az egri várkapuból. Úgy gondolom, méltó befejezése 
volt az izgalmakkal teleszőtt napnak ez a kis nosztalgia.

Kis csapatunk tagjai nevében ajánlom minden kedves olvasónak, hogy ismerkedjenek meg ezekkel a kirándulóhelyekkel, 
hiszen a nagyszerű szórakozás és kikapcsolódás mellett valóban hazánk gyöngyszemeit fedezhetjük fel a hasonló 
kirándulások alkalmával.

Kellemes szórakozást és hasonlóan szép kirándulásokat kívánunk mindenkinek!
G.T.T. 

Barangolás  Magyarországon

A Mátrában megbúvó kirándulóhelyeink
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HÉTFŐ: 8–12 óráig
KEDD: 8–12 óráig
SZERDA: 8–12 óráig
CSÜTÖRTÖK: 8–12 óráig
PÉNTEK: 8–12 óráig

Csütörtökön 17h-18h-ig előzetes egyeztetés
után fogadunk betegeket.

Jelentkezni lehet: 06 30 92 52 471

Sürgős esetek ellátása Turán az ügyeleten:
Minden nap 16h-tól másnap 8h-ig.

Pénteken 14h-től hétfő 8h-ig

Tel: 06/28 466-038
Ügyelet: Tura, Petőfi u. 4.

KIS „CSUKI” KONYHA KIS „CSUKI” KONYHA 
2193.Galgahévíz Szabadság út 72.

telefon : 20-9535-610 • mail: jager@vnet.hu

Tisztelt leendő Vendégünk!
Galgahévízen található rendezvény konyhánkból vállaljuk

eljegyzések – esküvők – baráti társaságok 
összejöveteleinek – osztály és évfolyamtalálkozók 
– cégek társasági rendezvényeinek lebonyolítását.

menü étkezezés házhoz szállítással 550,-/fő

heti két alkalommal desszert meglepetés

rendezvény konyhánkon
hidegtálak – cukrászsütemények – készítését vállaljuk

„Kis Csuki” kifőzde Galgahévíz Szabadság út 72.
Tel : 06-20-956-35610 • Tel-fax : 06-28-591 590

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:ügyfélfogadási rendje:

HÉTFŐ 800–1200 1300 – 1600

SZERDA 800–1200 1300–1600

PÉNTEK 800–1200

KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN NINCS ÜGYFÉL FOGADÁSKEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN NINCS ÜGYFÉL FOGADÁS!!

polgármester ügyfélfogadása jegyző ügyfélfogadása
 HÉTFŐ 1300– 1500 HÉTFŐ 800–1600

 SZERDA 900–1200

 SZOMBAT  1000–1200

HÉVÍZGYÖRKI HÍRMONDÓ

A Hévízgyörki Önkormányzat és Művelődési Ház közérdekű és kulturális kiadványa
Megjelenik negyedévente. Felelős kiadó: Művelődési Ház

Felelős szerkesztő: Gedei Tiborné
Nyomdai munkák AG és AJ Bt.

Hévízgyörk honlapja: www.hevizgyork.hu
Szerkesztőség címe: Művelődési Ház Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 19.

Szerkesztőség e-mail címe: hevizgyork@vnet.hu


