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SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE, AZ ÁLLAMALAPÍTÁS, ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE NEVET 
IS VISELŐ ESEMÉNY IGEN NAGY MÚLTRA TEKINT VISSZA, MÉGIS, SOKAN NEM ISMERIK 

EZEN ÜNNEPÜNK KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETÉT. NEMZETI ÜNNEPKÉNT  
CSAK A XX. SZÁZADTÓL BESZÉLHETÜNK RÓLA, DE MINT SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRŐL, 

TÖBB EZER ÉVE FENNÁLLÓ HAGYOMÁNYA VAN.

A középkorban a Kárpát-medencében nagy hagyománya volt Szent István megünneplésének, 
mely nagy búcsújárásokat jelentett. Az Aranybullában meghatározott „szent király ünnepét” eleinte nem 
augusztus 20-án tartották, de Mária Terézia nemzeti ünnepnek minősítette Szent István napját, mely napon 
a Szent Jobbot meg lehetett tekinteni.

A mai augusztus 20-i ünnep alapját azonban egy, az 1800-as években hagyománnyá vált budai 
várban tartott körmenet jelentette. Az 1848-49-es szabadságharc után betiltották, mely tiltásnak 1860-ban 
vetettek véget. Az ünnepet 1891-ben nyilvánították munkaszüneti napnak. Ezt követően a körmenet mellett 
a vásározás vált az ünnep egyik bevett szokásává. 

Az I. világháborúban és azt követően elmaradtak a nagy ünnepségek, majd a Horthy-rendszerben 
elevenítették fel az augusztus 20-i ünnepséget, és ezzel lefektették a nemzeti ünnep alapjait. Tisztelték ezt az 
ünnepet, ami a dicső megemlékezésről szólt: szokássá vált a tisztavatás, a tűzijáték, az emberek szórakoztak 
ezen a napon. Egészen 1948-ig, amikor betiltották a körmenetet, s Szent István ünnepe átalakult az új kenyér 
ünnepévé, amely elnevezés azonban csak rövid ideig volt használatban, később felváltotta az alkotmány 
ünnepe kifejezés. A névváltozásokkal együtt egyre inkább megcsonkult az ünneplés is: elmaradtak a 
különböző, addigra már szokássá vált programok, s kizárólag a termelési versenyekről szólt az ünnep.

A körmenet egészen 1989-ig tiltott „megmozdulás”-nak számított, 1956-tól azonban ezen a napon 
avatták fel a különböző intézményeket, újjáéledt a tűzijáték, vízi- és légiparádé, valamint a virágkarnevál 
megtartása.

Ma is hagyománynak számít az augusztus 20-i tisztavatás, körmenet, kenyérszentelés, és a különböző 
szórakoztató programok. Úgy érzem azonban, hogy magának az ünnepnek a lényege, az államalapítás 
tisztelete teljesen elhomályosodott. Mára az ünnep egyre inkább a tűzijáték, a szórakozás köré koncentrálódik, 
mint az értékeink megőrzése köré.

Kérem, gondoljuk át e cikk elolvasása után, hogy valójában mit is ünnepelünk augusztus 20-án, és 
ne hagyjuk, hogy gyermekeinknek kizárólag a tűzijáték és az ugrálóvár jusson eszébe erről az ünnepről! 
Emlékezzünk az államalapításra, Szent István királyunkra, hogy méltó módon tiszteleghessünk az ünnep 
előtt!

Bobál Zoltán

Augusztus 20. – a sokszínű ünnep
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Tisztelettel köszöntöm  a megjelenteket, vendégeket, a 
televízió  nézőket. A mai fórum jó alkalom arra, hogy 
az elmúlt 9 hónapra visszatekintsünk és röviden érté-
keljük a munkánkat az ígéreteink tükrében. Továbbá 
egy aktuális kérdést vitassunk meg, településünk köz-
biztonságát.

Gazdasági, gazdálkodási téren: sikerült településün-
ket gazdagítani, pályázati pénzen közel 3 m Ft-tal nö-
veltük orvosi rendelőnk értékét, közösségi összefogással 
és pályázati pénzen mintegy 35 milló Ft értékben bőví-
tettük a sportklubunk székházát. 9 közhasznú és köz-
célú munkás dolgozik településünkön, ezen munkások 
bérének nagy részét pályázati pénzekből finanszírozzuk.
Négy fontos projekten dolgozunk: iskolapályázat, telek-
alakítás a nyárfás helyén, laktanya lőtér megszerzése, 
felsőhomoki elhagyott szőlők helyén erdő-energiaerdő 
telepítés. Kultúra területén elért eredményekről: minden 
rendezvényünkön településünk minden civil szervezete 
jelen van. A faluünnepünk soha eddig nem tapasztalt 
embertömeget mozgatott meg és az eddig legjobban 
sikerült faluünnep volt. Országos rendezvényt szervez-
tünk az Asszonykórus Népművészeti Egyesülettel közö-
sen, melyen Aranypáva Nagydíjban részesült az asszony-
kórus immár másodszor. A Hévízgyörki Nyugdíjasklub 
Egyesülettel közösen megünnepeltük a 39 éves fennál-
lásukat, 15 éves Népdalkör fennállását és az egyesületté 
válásuk évfordulóját. Az ÖNYE vegyes karának a mi-
nősítő előadásán örülhettünk a nagy sikernek. A HETE 
10. éves évfordulóján tisztelegtünk a nagyszabású ren-
dezvényüknek. A hévízgyörki SC megyei I. osztályú 
középmezőnyű sikeréhez gratulálhattunk. Az FC Góliát 
minden korosztályban elért sikereinek örülhettünk 

együtt, hisz ők a jövő zálogai. Környezetvédelem terü-
letén még sok tennivalónk van: parlagfű, füst, szelektív 
gyűjtés. Elindítottuk a parlagfű-mentesítés kampányát. 
A hatóságok két községet kiemelten fognak ellenőrizni 
Csömört, és Hévízgyörköt. Kérem a lakosságot, hogy 
kaszáltassák le a területüket, kemény büntetések vár-
nak ránk, ha nem tesszük meg. Szelektív hulladékgyűj-
tés: sikerült megoldani a kulturált hulladékgyűjtést. A 
pénteki tüzelő-napunkon sokszor műanyagot is éget-
nek az emberek, ez nagyon káros az egészségünkre. A 
közbiztonságról: az elmúlt 9 hónapban olyan jelenségek 
léptek fel, ami korábban nem volt. Ellopják a csatorna-
fedeleket, templomról a lefolyó réz-csatornacsöveket. 
Meghívtam köreinkbe a polgárőrséget, nemzetőrséget, 
mezőőrséget. Megállapodást kötöttünk, hogy az aszódi 
rendőrőrs intenzívebben fognak járőrözni, 300eFt ér-
tékben támogatjuk az aszódi rendőrőrsöt benzinpénz-
zel. A polgárőrség intézkedései: az OPSZ-től kaptunk 
autót, kértük, hogy nagyobb létszámú csapatot hozzon 
létre a polgárőrségünk. A nemzetőrség kartali szerveze-
tével sikerült már több körben tárgyalni és megállapod-
ni az együttműködésről. 

Holnap indul a mezőőrképzés. 4 mezőőr szolgálati 
helyre nyújtottam be pályázatot. Bérüknek és költsé-
güknek 50%-át biztosítja az állam. Ez már elegendő, 
hogy éjjel-nappal 2-3 jármű kint legyen a településen. 
Minden jogosítványuk meg van az intézkedésre. A pol-
gárőr egyesület létszámát még bővíteni kell. 50-60-főre, 
így folyamatos szolgálat lehetne. 

BOBÁL ISTVÁN
polgármester

Falufórum a közbiztonságról 
– Bobál István polgármester gondolatai –

Hévízgyörk község Önkormányzata 2007. januárjában 
a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány „Önkormányzati 
felelősségi körbe tartozó közszolgáltatást nyújtó intéz-
mények akadálymentesítése” c. pályázati felhívására 
pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás keretében 
az Egészségház fizikai akadálymentesítése megvalósult
mintegy 3,18 millió forint értékben.

Mióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, fogyatékkal 
élő embertársaink megsegítése már nem csak szívesség, 
hanem kötelesség is. Törvény írja elő az akadálymentesí-
tést, amely mint fogalom, egyre nagyobb körben ismert, 
és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. 

Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi és
érzékszervi fogyatékkal élők számára olyan környezet 

Egészségház fizikai akadálymentesítése
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kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közle-
kedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan 
tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk mi-
att akadályoztatva vannak. Kiszélesítve a kört, ugyan-
ez a segítség hasznára lehet az idősebbeknek is, de akár 
mindannyiunknak is.  A legnagyobb problémát számuk-
ra a szintkülönbségek leküzdése jelenti. Egy egészséges 
ember észre sem veszi, ha egy 
küszöböt át kell lépnie. A mi 
esetünkben nemcsak kifejezet-
ten mozgássérültek érdekében, 
hanem a kisgyermekeket or-
vosi ellátásra hozó szülők szá-
mára is a megközelítést segíti a 
megépült feljáró rámpa.

A projekt előkészítése tavaly 
októberben már elkezdődött.  
Elkészült a műszaki tervdoku-
mentáció, a  szükséges engedé-
lyek beszerzésre kerültek. A pályázat készítését, munka 
teljes körű koordinálását és az időközben elnyert pályá-
zat pénzügyi elszámolását az önkormányzattal szerződött 
helyi gazdasági tanácsadó vállalkozás végezte el.

A műszaki terveket egy jó nevű gödöllői építészterve-
ző mérnöki iroda készítette, a kivitelezési munkálatokat 
három versengő vállalkozás közül egy szintén gödöllői 
székhelyű építőipari vállalkozás, az Épkomplex Kft nyer-
te el. A kivitelezés ideje április közepétől május végéig 
tartott, a műszaki átadás május 30-án volt. A pályázat el-
nyerésével a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2,46 
millió Ft támogatást adott, az önrészt az önkormányzat 
biztosította 437 eFt összeggel. (a támogatás mértéke 85%) 
Ugyancsak az önkormányzat fizette ki az időközben még
felmerült 283 eFt összegű pótmunkákat is.

A kivitelezés során elkészült a külső feljáró rámpa 
korláttal, és kialakításra került egy mozgáskorlátozott wc 
a jelenlegi felnőtt rendelő előterében, a régi vizesblokk 
részbeni átalakításával. Ezzel együtt felújításra került a 
gyermek–, és személyzeti wc. 

Külön köszönet illeti Csoma István alpolgármester urat, 
aki végigkísérte a pályázat teljes műszaki megvalósítását és 

műszaki tanácsaival elősegí-
tette annak szakmailag korrekt 
minőségű megvalósulását, 
Pintér Sándor képviselő urat, 
akinek személyes közbenjá-
rására a munkálatok műszaki 
ellenőrzését térítésmentesen 
sikerült megoldani és nem 
utolsósorban Rajkó Gábor 
képviselő urat, aki a feljáró 
rámpa melletti virágoskert vi-
rágait adta.

Az akadálymentesítési építkezés befejezése után sor 
került a rendelő épületben tisztasági festésekre kisebb 
javítási, karbantartási munkálatokra (fogorvosi rendelő, 
váróhelyiség, felnőtt háziorvosi rendelő festései; nyílás-
zárók utólagos hőszigetelései, kisebb vakolatjavítások). 
Mindezekért köszönetet mondunk a Képviselőtestület 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága elnökének, Pintér 
Tiborné képviselőasszonynak, aki aktív szervező mun-
kájával elősegítette, hogy a munkálatok és a rendelések 
zavartalanul és szervezetten folyhassanak. Reményeink 
szerint mindannyiunk életminőségének javításához hoz-
zájárul a kialakított szolgáltatás. 

BOBÁL ISTVÁN
polgármester

Az utazók, akik közúton jönnek településünkre – akár 
Bag, akár Galgahévíz felől –, a helységet jelölő közúti 
jelzőtábla közelében egy új, színes és nagyméretű kö-
szöntő táblát is megpillanthatnak.
A ’90-es évek elején kihelyezett tájékoztató állványos 
transzparens napjainkra  meglehetősen megrongáló-
dott, elhasználódott és felújítása ezért időszerűvé vált.
Az új táblán helyet kapott falunk és németországi test-
vérvárosunk, Schlüsselfeld címere, a magyar állami 
zászló és a német nemzeti lobogó, valamint az Európai 
Unió országait szimbolikusan egységbe foglaló jelkép, 
az uniós zászló is. Ez a középen lévő képi együttes je-

Új köszöntő táblák 
Hévízgyörk kapuiban

leníti meg a közös európai egység gondolatát, telepü-
lésünk elhivatottságát az európai értékek felé. Az üd-
vözlő felirat is kétnyelvű – kifejezi testvérvárosunkhoz 
tartozásunkat, közös feladataink és céljaink jegyében. 
A köszöntés szövegezése jelzi településünk keresztény 
identitását, kifejezi lakosaink szeretetét, vendégszerető 
elkötelezettségét a hozzánk érkezők felé.
Köszönet illeti Antal Gábor hévízgyörki lakost, aki a 
tábla címereit nyomdagrafikai munkálatokra előkészí-
tette, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Ez a köszöntő tábla a mai formájában nem öltött vég-
leges formát – tervezzük egy, a településünk hagyomá-
nyait, jellegzetességeit és értékeit esztétikusan kifejező 
és megjelenítő üdvözletet tartalmazó „építmény” felál-
lítását. Ehhez kérni fogjuk lakosaink ötleteit és segítsé-
gét pályázat formájában, melynek kiírására hamarosan 
sor kerül. 

BOBÁL ISTVÁN
polgármester
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Idén a Faluünnepet a hévízgyörki sportpályán ren-
deztük meg színes programokkal, thai-boksz gálával, 
sportrendezvényekkel, kultúrműsorokkal, tűzijátékkal 
és a napot bállal zártuk.

Nagy előkészület, gondos odafigyelés, már hetekkel a
nagy nap előtt, ez jellemezte az ünnep előtti időszakot. 

Tiszta égbolt, ragyogó napsütéssel köszöntötte a sport-
pályán a lelkesen szervező, rendező, dolgozó munkás csa-
patot. Mintha a földből nőttek volna ki sorra a színpad, 
sátrak, Thai boksz gála színpada, ingyenes ugrálóvár és
a gyermekek egyéb játszótéri építményei. Sorra érkeztek 
az árusok, mézes bábosok, játékárusok is. Délidő köze-
ledtével egyre nagyobb lett a sürgés-forgás. Már készen 
állt minden az ünnep elkezdésére amikor megérkeztek 
a meghívott vendégek, csoportok, és helyi képviseletek. 
A jó szívű fogadtatás után elfoglalták a nyugodt felké-
szülésre kialakított helyüket. Az ünnepélyes megnyitó a 
polgármester úr köszöntőjével kezdődött. Az érdemérem 
átadása után a kórusok, táncosok, meghívott zenekarok, 
szórakoztató műsorok adták át egymásnak a helyet a szín-
padon. A pálya egyik szegletében a küzdősport gála részt-
vevőit csodálták az erősebb nem képviselői. A játékban 
kifáradt gyerekeket sátrak alatt várta a kézműves foglal-
kozás, pólófestés, gyöngyfűzés. Az egészségüket karban-
tartóknak sem volt okuk panaszra, sötétedésig szolgált az 
ingyenes állapotfelmérés. A kispályás labdarúgó bajnok-
ságot, és a tizenegyes rúgó versenyt a sport lelkes vezetői 
szervezték, rendezték és irányították. Közben a főzőverse-
nyek résztvevői kis csapatokban ügyeskedtek és kínálták 
ínyencségeiket. A nagy sátrak alatt a hűvösben jól esett 
fehér asztalok mellett a gulyásleves, üdítő, kávé az ünne-
pen résztvevőknek. Ásított egyet a napocska és nyugovó-
ra tért, amikor az értékes tombolák gazdára találtak és a 
versenyek díjazottjai felsorakoztak az emelvényen. 2007-
től hagyománya lett a Szentiván éji tűzugrásnak is, az arra 
vállalkozók nagy örömére. A tűzijáték színes ejtőernyői 
zárták be a nap hivatalos programjait. A legfiatalabb

résztvevőtől a legidősebbig várták, hogy megszólaljanak a 
zene első akkordjai, amit a Favorites zenekar napfelkeltéig 
szolgáltatott. Volt zene, tánc, éjfélkor jól esett a virsli és a 
debreceni a nagy mulatás közepette. Aki itt volt jól érezte 
magát, jövőre is ünnepeljünk együtt itt.  

TORDA LAJOSNÉ /Márti/

Hévízgyörkért érdemérem kitüntetetjei

XVI. Faluünnep 2007. június 23-án
Idén a Faluünnepet a hévízgyörki sportpályán rendeztük meg színes programokkal, thai-
boksz gálával, sportrendezvényekkel, kultúrműsorokkal, tűzijátékkal és a napot bállal 
zártuk.
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BOBÁL MIHÁLYNÉ

Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület ala-
pító tagja. 39 éve folyamatosan településünk hírnevét vi-
szi országhatárokon kívül, országhatárokon belül. Nagyon 
jó gyakorlat indult el 2002-ben , hogy az Asszonykórus 
alapító tagjai minden évben 1 tagjának oda lett ítélve az 
érdemérem . Ezzel minden alapító tag ezt az elismerést 
megkapta. Ezzel az elismeréssel az alapító tagoknak és 
mindazok munkáját elismertük akik 39 év óta tevékeny-
kednek és eljutottak a legmagasabb fokozatokig legutóbb 
2007 április 21-én a Hévízgyörkön megrendezett Arany 
Páva Nagydíjat másodszor is elnyerték. 

FERCSIK ZOLTÁN

Közéleti tevékenységet folytatott eddigi életében, 
Hévízgyörkért tette Hévízgyörkön. A sport területén el-
repítette településünk hírnevét a megyében illetve a régi-
óban. Hosszú eredményes labdarúgó pályafutását követte 
a játékvezetői pályafutás és a sport klub területén végzett 
sok -sok társadalmi munka, Hévízgyörk javára.

NÉHAI DR. BAZAN ISTVÁN
2004. 07.29.-i testületi ülésen 235/2004 számú egyhangú 
/10 igen/ testületi határozattal kapta meg a posztomusz 
Hévízgyörkért Érdemérmet. Sajnálatos módon a 2004. 
évi falunapon nem került átadásra. A 2007. évi faluünne-
pen a feleség nagy örömmel átvette a kitüntetést. 

Hévizgyörkért Emléklap kitüntetetjei

KOVÁCS MARGIT HELMUT HARTWIG
Kitüntetését a jól sikerült testvérvárosi kapcsolat kiala-
kításának, elindításának és áldozatkész munkájának elis-
meréséül ismeri el ez az oklevél. Az ő munkájuk révén 
létrejött egy mai napig gyümölcsöző kapcsolat, amely fő 
nyertesi a Schlüsselfeldi és Hévízgyörki fiatalok.

GÁL GYETVAN MÁRTA
A tíz éve működő Hévízgyörk Természetbarát Egyesület 
a településünkre hévízgyörki teljesítménytúrák rendezé-
sének kapcsán nagy- nagy hírnévre tett szert. Az ország 
minden pontjáról érkeznek túrázni vágyók, amely éven-
ként kerül megrendezésre. A legutolsó túrán 500 fő vett 
részt. Ennek a rendezvénynek a jó hangulatú túrán kívül 
a beérkezések sorrendjében finom ebédet, helyi speciali-
tású rétest kapnak desszertnek, és jó emlékkel távoznak el 
hévízgyörkről. Gál Gyetvan Márta családi okokra hivat-
kozva bejelentette, hogy eddigi munkáját, egyesület elnö-
ki tisztségét jó szándékkal végezte és most lemond erről. 
Ezért ezzel a kitüntetéssel köszönjük meg neki települé-
sünkért tett közösségi munkáját.

Résztvevők

Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület • 
Deme Ferenc • Óvoda dolgozói és gyermekei • Hévíz-
györki Nyugdíjas Klub Népdalköre • Bagi Muharay Elem-
ér Népi Együttes • Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület 
Vegyes kara • Kovácsné Toldi Ildikó • Kustra Tamás • Gá-
bor Edina • Favorites zenekar

Segítők

Hévízgyörki Önkormányzat Képviselő Testülete • Hévíz-
györki Önkormányzat Közalkalmazottai • Hévízgyörki 
Önkormányzat Köztisztviselői • Hévízgyörki Önkor-
mányzat Közmunkásai • Intézmény vezetők • Óvoda dol-
gozói • Gedei Tibor, Toldi Miklós a labdarúgó bajnokság 
szervezése, és levezetése

Anyagi támogatást nyújtottak

Raiffeisen bank • Vizi Közmű Kft. • Bazsik János, Ady
Endre u. • Fercsik Gábor, Úttörő u. • Turai Takarékszö-
vetkezet • Gavit • Gólyáné Dudás Edit • Gohér Kft. • Ma-
ródi cukrászda • BMCSV Bt. • Íródeák papírbolt • Paj-
zsok Klubja • Labdarúgó bajnokság szervezői

A 2007. június 23-i Faluünnep 
támogatását köszönjük 

a szereplőknek és segítőknek
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Magyarországon a parlagfű a legnagyobb területen 
előforduló, legelterjedtebb gyomnövény, melynek virág-
pora az egyik legerősebb allergiát okozó anyag. Az ellene 
való védekezés a föld tulajdonosának vagy használójának 
a kötelessége.

Mi az ügyfelek által teljesítendő kötelezettség?
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 

az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka júli-
usban van. A virágpor szóródása legnagyobb tömegben 
július végén és augusztus hónapban történik, ezért legcél-
szerűbb a júniusban történő tövestől való kiirtása.

Mikor indíthat eljárást a Hivatal?
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-

át követően, a parlagfű virágzásától, illetve a virágbimbó 
kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezde-
ni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Amennyiben a védekezés elmarad, úgy védekezési kö-
telezés előírásával növényvédelmi pénzbírság kiszabására 
kerül sor. A bírságrendelet kimondja, hogy a parlagfű el-
leni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a bírság 
mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysá-
ga. A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén ezek az 
alábbiak szerint kerülnek kiszabásra:

belterületen:

 0–50m2-ig   20 000 Ft
 50–100m2-ig 20 000–50 000 Ft
 100–200m2-ig 50 000–100 000 Ft
 200m2-től 100 000–750 000 Ft

A költségek a tulajdonos általi meg nem fizetés esetén
adók módjára behajthatók. A parlagfűves ingatlanokat 
belterületen az önkormányzat jegyzője, külterületen a 
Földhivatal ellenőriz, melyről a földhasználót/tulajdonost 
nem köteles előzetesen értesíteni. Mindezeken felül a fer-
tőzött területeken a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
is közérdekű védekezést rendelhet el. Mindezek alapján 
felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai (elsősor-
ban kaszálás, gyomlálás) és vegyszeres gyom-mentesítés 
végrehajtására. Hévízgyörk Önkormányzat csatlakozni 
kíván a „Parlagfűmentes Ház” akcióhoz. Az a tulajdo-
nos, aki parlagfű-mentesen tartja saját területét, kap egy 
matricát a postaládájára. Az akcióban való részvétellel 
megkaphatja településünk a „Parlagfűmentes Település” 
táblát továbbá 3 település pénzügyi segítséget is kaphat 
tevékenységéhez.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fel-
hívása alapján

Hévízgyörk Polgármesteri Hivatal

Felhívás a parlagfű elleni kötelező védekezésre

Ez év tavaszán az Országos Környezetegészségügyi 
Intézet bevizsgálta a Csáté kanyarnál lévő artézi kút 
vizét. A vizsgálat eredményei alapján a kút vizének 
ásványianyag tartalma az egészségügyi határértékek-
nek megfelel – emberi fogyasztásra javasolt.
Az alább közölt táblázatok a részletes vizsgálatok kivona-
tát tartalmazzák.

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv
Mintavétel pontos helye:  
Hévízgyörk, Fürst S. u. (Csáté kanyarnál lévő artézi kút, forrás víz)
A mintavétel módja : nem akkreditált
Mintavétel: 2007. február 18.
Minta beérkezése: 2007. február 19.
Vizsgálat kezdete: 2007. február 19.
Eredménykiadás: 2007. március 07.
Ikt.szám: V.321/07. Oldalszám: 1

Minta  
sorszáma Minta azonosítója Vizsgált anyag Mérési eredmények

115/5 V.321/07/Me Hévízgyörk, Fürst S. 
u. (Csáté kanyar – artézi kút)

Vas <10 µg/l

Mangán <10 µg/l

115/6 V.321/07/An Hévízgyörk, Fürst S. 
u. (Csáté kanyar – artézi kút)

Klorid 3,9 mg/l

Nitrát 4,34 mg/l

Szulfát 8,1 mg/l

Mikrobiológiai és kémiai vizsgálat eredménye

Komponens Mértékegység Mért érték

Heterotróf összcsíraszám 37° C-on /1mL 0

Heterotróf összcsíraszám 22° C-on /1mL 0

Coliform szám /100mL 0

Escherishia coli (E.coli) /100mL 0

Komponens Mértékegység Mért érték

Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 509

Lúgosság mmol/L 6,5

Összes keménység CaO mg/l 153

Nitrit mg/l nd

Ammónium mg/l nd

Permanganátos kémiai oxigénigény mg/L 0,85

A vizsgált jellemzők szempontjából a 201/2001. (X. 
25.) Kormány rendelet szerint  a vízminta nem esik 
kifogás alá.

T. A.

Artézi kút vízvizsgálati eredményei
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Gyermeknap az óvodában
Május 30-án szerdán egy kis meglepetéssel készültek az óvoda dolgozói a gyerekek részére.  
A délelőtti zenés, táncos kezdés után (ahol mind a négy csoport gyermekei részt vettek) kipró-
bálhatták ügyességüket, gyorsaságukat a tornateremben. Itt versenyjátékok várták az érdeklődő-
ket. De a félénkebbek kicsiket is érdekes feladatokkal bíztuk meg amit az előtérben rendeztünk meg.  
Például: 
– papírsárkány készítés
– tésztafűzés láncnak
– lepkefestés
Az volt a jó, hogy minden gyermek kipróbálhatott mindent, készíthetett kedvére valót. 
A pattogatott kukorica is pillanatok alatt elfogyott amit szörp ivó verseny követett. Itt nemcsak a győztesek, 
hanem minden résztvevő cukorkát kapott. 
Majd még egy kis tánc, és vége is volt ennek a délelőttnek is. 
Elfáradva, de mégis feldobódva majszolták a csokit míg a csoportunkban nem értek. 
A gyermekek jókedvét látva, érdemes együtt játszani velük!
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Középső és nagycsoportosok kirándulása!
A mátrai kirándulás helyett, Gyöngyösre a lovas tanya udvarházba mentünk. Június 12-én kedden reggel busz-
szal utaztunk el a még számunkra ismeretlen, de sokat hallott tanyára.  Első pillanatban megfogta a gyer-
mekek figyelmét a sok játék, játszótér. De először közösen megtekintettük a vadas parkot, hol sok ismert,
vagy képről látott állatokat láthattak a gyermekek. Élményt nyújtott számukra, mikor megsimogathatták 
a nyulakat, kecskéket. A póni lovaglás még a félénk gyermekeket is odavonzotta, s mindenki kipróbálhat-
ta lovagló tudását. Közben birtokba vehették a játszóteret is, az ugráló várral együtt. Bátran használták a má-
szókát, csúszdát, az ügyességi játékokat. Mikor már kellemesen elfáradtak, várt rájuk az itthonról vitt ebéd.  
A közös evés után, pihenésképpen rajzversenyt szerveztünk az érdeklődőknek. (téma: ,,Mi tetszett a legjobban a ta-
nyán?”) 

Sokan rajzolták le élményeiket vagy a látottakat.  5 fiú és 14 lány készített nagyon szép képet. Az első 4 legjobban
sikerült rajzot ott a játszótéren ki is tűzték.  Utána még egy kis játék, jégkrémezés, és indulás haza! 15:30- kor érkezett 
meg az óvodánkhoz a busz, ahol már nagyon sok szülő várta, hogy gyermekét megölelhesse.

Köszönjük a szülőknek, hogy támogattak abban, hogy a gyerekeket ilyen élménydús helyre el tudtuk vinni.
Biztosak vagyunk, hogy mindenki jól érezte magát és szívesen gondolnak vissza erre a szép napra.

Újabb tanévet zártunk, végre elérkezett az önfeledt 
kirándulások ideje. Gyermekeinket 1-1 napos programmal 
láttuk el. 2007 június11-én a mini és kiscsoport kerekedett 
fel. Ezen a hétfői napon apróság az óvoda dolgozói indultak 
el. Úti célunk a jászberényi kisállatkert és vadas park volt. 
Tudtuk, hogy az állatok, az állatkert mindig sikert arathat 
a kicsiknél. Tízórai után tehát felkerekedett a hévízgyörki 
óvoda apraja és nagyja. Minden „kiskiránduló” felkapta 
hátizsákját, amelyben esőkabát, váltóruha is volt. 
Ahogy már ilyenkor lenni szokott, a csapatocska csupa 
izgalomban volt, tehát senki sem késett, nem hiányzott. 
Végre felülhettek a buszra, amely általában a gyerekek 
kedvenc utazóeszköze is. Rövid kis idő után megállt 

Jászberényben jártunk a kicsikkel, nagyokkal



Hévizgyörki HÍRMONDÓ ÓVODAI ISKOLAI HÍREK 11

a busz. Tárt kapuval várt minket az állatkert és vadas 
park amikor leszálltunk. Legalább kerestünk a ligetes 
részen magunknak táborhelyet, ettünk is, ittunk is, majd 
tájékozódtunk a napi programajánlatról is. Délelőttünkbe 
két „ETETÉS” fért bele.

Először a medvéket nézhettük a kispadokról, amelyek 
erre a célra lettek oda helyezve a korlátok elé. Az 
állatgondozók felkészülten várták a látogatókat, és a kicsik 

farkasokat, az oroszlánokat, a vaddisznókat, az őzeket és 
néhány vadat. Az „állatsimogató” szintén az óvodásainknak 
kedveskedett, ahol kicsik bátran, tiltás nélkül érinthették 
meg a nyulakat, kecskéket. Sokat időzhettünk itt, és 
előbb vagy utóbb így a leggyámoltalanabb apróságunk is 
megérintette az állatokat. Majd újabb etetés következett 
a programban: A madarakat láthattuk, gólyát, vadkacsát, 
pelikánt

És kárókatonát. Közvetlen közelről szemlélték, 
hogyan tűnnek el a halak néhány pillanat alatt a madarak 
csőrében. Így gyorsan észrevétlen múlt el az egész délelőtt, 
fáradtságnak nyoma sem volt. A nap végeztével gyönyörű 
játszótér koronázta meg a kirándulásunkat. Kipróbálhatták 
a vadas park játszóvárát, ahol természetesen nemcsak a 
hévízgyörki óvodások voltak, hanem sok-sok más apróság 

nyelvére lefordítva bemutatták hogyan és mit esznek a 
macik. A gyerekek tágra nyílt szemekkel figyelték, hogyan
kerül a ketrecben élő kedvenceik pocakjába sok gyümölcs, 
zöldség, hal. A ligetes állatkert útjain még megnéztük a 

is, de azért mindenki visszatalált a mi „táborhelyünkre”, 
ahol ettek is, ittak is.

Kellemesen elfáradva ballagtunk kifelé az állatkert 
kapuján, elhaladva a bazár sor mellett és senkinek nem 
jutott eszébe, hogy játékot vásároltassanak.

Valószínű, hogy sokkal gazdagabban térhettek haza a 
tarsolyaikban.

Ovilakodalom
Ballagás utáni második héten június 8-án tartottuk az ovis lakodalmat.
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,,Réce, ruca vadliba 
jöjjenek a lagziba!”

Az óvoda dolgozói és a gyerekek nagy izgalommal készültek e jeles eseményre. Ennek a szép napnak a főszereplői 
a nagycsoportosok voltak. Az ő feladatuk volt, hogy a szereplőket kiválasszák, a verseket, dalokat, csujjogatókat, 
táncokat megtanulják. 

A vőfény Szilágyi Martin, a menyasszony Fera Dóra Anna, a vőlegény Balogh Tibor, a pap Dévai Levente Artúr lett. 

A középsősök gondoskodtak a sátor, az óvoda feldíszítéséről, bokrétákról. A vendégek hozták a süteményt, üdítőt, a 
homokozó játékokat a menyasszonytánchoz. 

Tízórai után kezdődött a mulatozás. A zenét a Favorites zenekar szolgáltatta. A lakodalom a forgatókönyv szerint 
zajlott, melynek egyes eseményeit a hívogató egy- egy oda illő verssel jelentette be. Menyecsketánc után a hangulat 
a tetőfokára hágott, felnőttek, gyerekek ropták a táncot, mindenki jól érezte magát. Hamar elérkezett az ebéd ideje, 
ami a lakodalom végét jelentette. Martin ezzel a verssel zárta a vigadalmat:

Kedves vendégek mondok egy pár szót,
Tálalva az étel, üssük csapra a hordót.
Ha valaki talán elunná magát, 
Hozok egy seprűt, azzal piszkálja a fogát.



Hévizgyörki HÍRMONDÓ ÓVODAI ISKOLAI HÍREK 13

Búcsúznak a nagycsoportosok
Mintha tegnap lett volna, amikor a mostani nagycsopor-
tosok átlépték az óvoda küszöbét. Picik, félénkek, sírósak 
voltak, édesanyjuk fájó szívvel hagyta őket itt az óvodá-
ban. Ők azok, akik a mini csoportot még a régi, kis óvo-
dában kezdték, s a kiscsoportot már az új, tágas óvodában 
fejezhették be. Gyorsan elrepült ez a négy év és a tegnapi 
,,picikből” mára magabiztos, bátor, okos ,,nagyok” lettek. 
Ezt bizonyítják a karácsonyi betlehemes játékukkal, az 
alapítványos bálon elért sikerükkel, az ovi farsangi báli 
nyitótáncukkal, az anyák napi műsorukkal. Minderre fel-
tették a koronát hagyományos ovis tanévzáró és ballagási 
műsorukkal. 

Május 27-re a ballagás napjára is nagy izgalommal, 
lelkesedéssel készült 30 gyerek. Próbák alatt örömmel 
elevenítették fel az év közben tanult dalokat, verseket, 
ötleteikkel maguk is alakították a műsort. Játékidőben 
többször felhangzott a kedvelt vers, ének. E kis műsor-
ban versek, dalok, segítségével tettek egy kis ,,időutazást”, 
melyben a közönség elé varázsolták az eddig eltelt hat 
évük fontosabb eseményeit. 

A középső csoportosok verssel, kis tarisznyával, benne 
ajándékkal búcsúztatták a nagyokat az óvodától. A műsor 
után a Művelődési házból a rokonok, szülők kíséretével, 
gyönyörű tarka virágcsokrokkal a kézben, ,,ballagtunk” 
vissza az óvodába, ahol kedves meglepetés fogadott ben-
nünket. A középső csoportos szülők virággal rakták ki az 
utat egészen a csoportszobáig.

Itt már várt bennünket a szépen megterített asztalo-
kon a nagycsoportos szülők által készített sütemény, üdí-
tő. A sok finomságot jóízűen fogyasztotta el az elfáradt
gyereksereg.

Kissé elpilledve, de élményekkel gazdagodva tért haza 
a kis csapat. 

Kedves Nagycsoportosok!

Számotokra egy rövid életszakasz lezárult, de kezdődik 
egy újabb. Kívánunk Nektek az elkövetkező évekre jó ta-
nulást, sok ötöst, s még több élményt!
,,… s kukkantsatok be-be néha, mikor erre jártok!”

Tóth Lajosné Kovács Istvánné
Erzsi óvó néni Margit óvó néni

Basa Jánosné
Erzsike dajka néni

Búcsúzás

Óvodánktól búcsúzunk, 
Iskolába indulunk,
Nagycsoportos óvodás
Hív a munka, tanulás,

Vége szakad a szép nyárnak, 
Iskolában könyvek várnak
Betűk hívnak útra kelni,
A világot megismerni

Füzet, könyv és ceruza,
Bújjatok a táskába!
Induljunk el dalolva 
Vár minket az iskola.

Búcsúzunk tőletek
Búcsúzunk tőletek
Most egy kis időre,
Rövid kis időre 
Kerek esztendőre.

Kedves Óvó nénik, kedves Dajka nénik!

Ez a nap nem csak a gyerekek számára búcsúzás, hanem 
számunkra is. Jövőre már nem ebbe az épületbe és nem 
a megszokott és jól bevált védőszárnyak alá helyezzük 
gyermekeinket.

Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor mi is újra át 
kell, hogy lépjük asz iskola kapuját, gyerekeinket vezetve 
oda. De álljunk meg most egy pillanatra és gondoljunk 
vissza az elmúlt négy évre.

Emlékszem , amikor először beléptem az óvodába, 
rögtön megragadott az a nyugalom és kiegyensúlyozott 
légkör, ami fogadott. A gyerekek épp az udvarra készü-
lődtek és a cipőjüket cserélték. Nem volt kapkodás, mégis 
mindenki nagyon hamar kész lett. Később is mindig ezt a 
nyugalmat tapasztaltam.

Egy szülő számára is nagy változás, amikor a gyer-
meke óvodába kerül. Az első napok nem csak a gyere-

kek szemébe csalnak könnyeket. Az óvó nénik biztatására 
néha bizony mi is rászorultunk.

Úgy érzem mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy az egész napos munka közben megnyugtató volt az 
a tudat , hogy jó kezekben vannak csemetéink. A négy év 
alatt ők is és mi is sokat változtunk, de végig nagyon biz-
tonságos volt a légkör, ami ezt az óvodát jellemezte.

Hagy köszönjem meg összes szülőtársam nevében, 
hogy nyugodtan végezhettük a munkánkat, és nem kellett 
aggódnunk. Megköszönöm azt a sok mesét és más nevelő, 
tanító szót ,amit fiaink és lányaink ez idő alatt kaptak. Vé-
gül köszönjük, hogy ilyen élmény dús és szeretetteljes négy 
évben volt részük a most már iskolaérett gyermekeinknek.

2007. május 27.

A búcsúzó nagycsoportosok szülei nevében
Balázs Andrea

Kerek egy év múlva
Iskolások leszünk, 
Kedves óvodánktól
mi is búcsút veszünk

Ne görbüljön szája
senkinek sírásra,
Búcsúzunk vidáman
A viszont látásra. 
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A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete minden év-
ben szorgalmazza, hogy legalább egyszer találkozhassa-
nak szűkebb régiónk azon óvodáinak sakkozó növendé-
kei, ahol rendszeres foglalkozásokat tartunk. Már évek óta 
a Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda ad otthont ennek 
a találkozónak. Mindjárt itt szeretném megköszönni az 
óvoda vezetésének a lehetőséget, valamint munkatársai-
nak a segítő közreműködést (mely évközben is tapasztal-
ható), hogy az ikladi és turai oviból idelátogató „verseny-
zőpalánták” a tehetséges helyiekkel együtt újra összemér-
hették játékerejüket, és jól érezhették magukat.

Az ikladi oviból tizenhárman, a turai oviból tizenket-
ten „szálltak ringbe”, s kiegészülve a helyiek kilenc sakko-
zó növendékével, harmincnégyes mezőnyben kellett bi-
zonyítaniuk felkészültségüket a kis „sakkmatadoroknak”. 
Természetesen a bonyolult sakkjátéknak egy könnyebb 
változatát játszottuk kevesebb figurával. Csak a gyalogok
és a vezér vannak a táblán, s aki át tud érni bármelyik 
gyalogjával a tábla túlsó felén lévő átváltozási mezőre,  
megnyeri a játszmát. Ezt az úgynevezett „vezérvadász” já-
tékot nagyon kedvelik az ovis sakkozók, s megelégedéssel 
szemlélhették ezt a jelenlévő kísérők: óvó nénik, szülők, 
nagypapák. A kis óvodások majdnem kétórai, korukat 
meghazudtoló, elmélyült játéka mindenképp figyelemre-
méltó. A táblás játék rendszeres gyakorlásának jótékony 
hatása előbb-utóbb meg kell, hogy mutatkozzon a csöpp-
ségek személyiségfejlődésében. 

A tízfordulós „küzdelemben” nem igazán született 
meglepetés, a jobb eredményeket nyilván azok a növendé-
kek tudták szállítani, akik a foglalkozáson is jól teljesíte-
nek. Ha van a családban egy (vagy két) sakkszerető szülő, 
nagyszülő, esetleg egy nagyobb testvér, aki már sakkozik, 
mindez eleve meghatározó a csöppségek játékhoz való 
viszonyában. Nem véletlen hát, hogy a hazaiak részéről 
Horák Vanda érte el a legtöbb pontot (7), ezzel megnyer-
ve a „hölgyek” összesített versenyét is. Vanda nagyobbik 
testvére, Ádám is egyre jobban játszik az iskolai megyei 
versenyeken, és mint kiderült, a Horák apuka is egészen 
jól eligazodik a táblán. Egy ilyen családi háttér nagy se-
gítséget jelent minden versenyzőnek, persze elsősorban 
Vanda figyelmes játéka kellett a kiváló teljesítményhez.

Csupán fél ponttal gyűjtött kevesebbet Kapich Dominik, 
akiről tudnunk kell, hogy a foglalkozások alkalmával is 
ötletesen játszik, belőle is jó sakkozó válhat. A harmadik 
helyezésen három versenyzőnek kellett osztoznia, ugyan-
is hat pontot ért el Tóth Fruzsina, Urbán Evelin és Balázs 
Fecó. Fruzsi elég stabilan játszik, Evelin harmadik helye 
azért értékes, mert tavaly még ímmel-ámmal látogatta a 
foglalkozásokat, az idén már nem hagyott ki egyet sem, 
szemmel láthatóan megkedvelte a táblás játékokat, s ren-
geteget fejlődött. Fecóról tudnunk kell, hogy a többieknél 
jóval később kapcsolódott be a rendszeres munkába, ezért 
külön dicséret illeti holtversenyes harmadik helyezéséért. 
Sóti Olivér öt pontot gyűjtött, ami megint csak nem rossz 
teljesítmény, hiszen tavaly kissé „görcsösen” kezdett, az 
idei hozzáállása (hozzáülése) már sokkal lazább, s az 
ilyesmi meglátszik az eredményen is. A pontgyűjtésben 
Szilágyi Martin, Csejtei Kornél és Szalontai Máté segítette 
még a hazaiakat. Lényegében ők is ügyesek, és a foglal-
kozásokon sokkal jobban teljesítenek, de most tán kissé 
megilletődötten kezelték a számukra ismeretlen verseny-
zők játékát.

Az utolsó játszmát követően a vendégszerető hazai sze-
mélyzet kis enni-innivalóval kedveskedett a versenyzők-
nek, majd következett a díjátadás. Valamennyi versenyző 
választhatott magának az ajándékasztalról, s megint meg-
említeném a vendéglátók figyelmességét, ugyanis minden
résztvevő emlékoklevelet kapott (ragyogó ötlet!) élete első 
sakkversenyéről.

Végül meg kell állapítanom, hogy a hévízgyörki ovis 
sakkozók összességében jó teljesítményt nyújtottak ezen 
a találkozón. Év közben heti két alkalommal vagyunk 
jelen ebben az óvodában, ahol tapasztalataink szerint a 
gyerekek igen jól érzik magukat, s kellőképp motiváltak 
az „agyasabb” játékokra is, s a játék amúgy is az ő ter-
mészetes foglalatosságuk.  Számomra megkérdőjelezhe-
tetlen, hogy a nagyszerű épületben a hévízgyörki óvodá-
sok egyenletes és harmonikus fejlődéséről olyan türelmes 
és szerető óvó nénik gondoskodnak, akik egyben kiváló 
szakemberek is.

TÓTH MÁTÉ JÓZSEF
a GVSE elnöke 

Regionális sakktalálkozó az óvodában
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Petőfi nap az iskolában
A hagyományokhoz hűen is-
kolánk idén is megszervezte 
az iskolánk névadójáról elne-
vezett, kétévente megrende-
zésre kerülő Petőfi napot.

Már hetekkel június 8-a 
előtt lázas készülődés folyt 
a különböző programokban 
résztvevők közt. Ki a táncot 
gyakorolta, ki a szakács tudo-
mányát fejlesztette, vagy a vers- 
és mesemondóversenyen elért 

helyezése alapján az előadásra kerülő szövegét mondogatta. 
Mégis mikor elérkezett a várva várt nap sokan az izgalom-
tól remegő térdekkel és elcsukló hanggal álltak a nézősereg 
elé, és ezen csak enyhíteni tudott a felkészülésben segítő ta-
náraink és szüleink biztató szava. Persze  - mint ez szokott 
lenni -  később kiderült, hogy „semmi okunk nem volt a 
lámpalázra, mert minden nagyon jól  sikerült”. A műsorok 
színvonalasak és jók voltak, mindenki talált az érdeklődé-
sének megfelelőt, sőt volt olyan előadás, amit a programban 
betervezett kettő helyett háromszor kellett bemutatni.

A nap a közös gyülekezővel és műsorismertetéssel 
kezdődött, mely után tízóraizhattunk, majd mehettünk a 
különböző előadásokra.

A 12-es teremben szerelmes verseket hallgathattunk, 
a 13-asban kémiai kísérleteket végezhettünk. A 15-ösben 
indián bemutatót tekinthettünk meg és vásárolhattunk 
az indián kultúra tárgyaiból, vagy a diákok által készített 
termékekből. Akiket a járművek érdekeltek azt az 1-es 
teremben lévő kiállítás nyűgözte le. A 10-es teremben a 
német testvérvárosnál töltött három napról szóló 30 per-
ces DVD-t és a Schlüsselfeld várost bemutató kiállítást 
nézhettük meg. Ha valaki a lábizmait kívánta megmoz-
gatni annak a 4-es teremben húzták a talpalávalót a turai 
népi gyermekzenészek. Aki megéhezett az az ebédlőben 
kóstolgathatott az ott elkészített étkek, saláták és sütemé-
nyek között. A jó idő kedvezett a szabadtéri programok-
nak is, így a színpadon mondhatták el az alsótagozatos 
mesemondó- és szavalóverseny helyezettjei meséiket és 
verseiket, itt mutathatták be tudásukat táncos lábú diák-
jaink is. A füves pályán kipróbálhattuk íjlövés-tudomá-
nyunkat is. 

Sajnos ez a nap is, mint a többi, ami nem tanítással 
telik nagyon gyorsan elszállt! (Mintha ilyenkor az óra is 
sietne!) De elmondhatjuk, hogy mindannyian élmények-
ben és sikerekben gazdagabban térhettünk haza.

  Már nagyon várjuk a következő Petőfi napot!

Horváth Tamás és Pecsenyiczki Márk 
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Végre vége. Gondolták magukban az alsósok, és a felső-
sök egyaránt, csak mi nem, a 8. évfolyam.

Eljött a nap, a búcsúzás napja. Az évzáró ünnepség, 
és egyben a ballagás. Közülünk is sokan várták, ezt a 
napot, a tanítás vége miatt, de sajnos nekünk ez a nap 
mégis szomorúan telt. Reggel 9 re kellett mennünk, a 
többieknek a teremdíszítések miatt már 8 órára. 9 órakor 

Ballagás 2007

a 8.a osztályosok a 2 teremben gyülekeztek, a 8.b osztály 
pedig az 1-es teremben. Itt névsor szerint sorba álltunk, 
és a 7. osztályosok elbúcsúztattak minket. Megkaptuk a 
tarisznyát, benne az útravalóval, és elindultunk utoljára 
így együtt körbejárni az iskolát. Minden termet végigjár-
tunk, és közben visszaemlékeztünk az elmúlt 8 év felejt-
hetetlen pillanataira. Hol jó, hol rossz emlékek törtek elő, 
de itt döbbentünk csak igazán rá, hogy vége, milyen szép 
is volt ez a 8 év. Többet itt már nem koptatjuk a padokat. 
Végigértünk az iskolán. Kimentünk az udvarra, és elkez-
dődött a műsor. Elbúcsúztak tőlünk a 7. osztályosok, az 
igazgató úr, a polgármester úr, és mi is elbúcsúztunk az itt 
maradott társainktól. Majd az igazgató úr hivatalosan is 

bejelentette a tanév végét. Azután kiosztották a jutalom-
könyveket az első osztályosoknak, a 8. osztályosoknak, 
és a különböző díjakat. Az iskola legmagasabb rendű dí-
ját, a Petőfi díjat a 8.b osztályos Kovács Márk kapta meg.
Köszönet illeti a Turai Takarékszövetkezet Hévízgyörki 
kirendeltségét is. Kovács Márk részére egy 20.000 Ft-os 
betétkönyvet ajándékoztak, melyet Fercsik Jánosné adott 
át. Majd a Szózat eléneklése után vége lett az ünnepség-
nek. Mindenki bement a termébe, ahol az osztályfőnö-
kök kiosztották a bizonyítványokat. Így történt ez nálunk 
is. Bitter Béla tanár úr és Simáné Meleg Anna tanárnő 
elbúcsúzott tőlünk, majd mi is előadtunk nekik néhány 
verset búcsúzásként. 

Így végződött ez a 8 év és számunkra az utolsó itt töl-
tött nap. Sokak könnybe lábadt szemmel mentek haza. 
Szeptembertől már mindannyian új iskolában folytathat-
juk tanulmányainkat, de ezt az iskolát soha nem fogjuk 
elfelejteni.

Kolozs Anikó

Köszönetet szeretnék mondani magam és szülőtársa-
im nevében az iskola összes dolgozójának, akik nyolc 
évig segítették e falak között gyermekeink fejlődését.  
Búcsúznunk kell, s a búcsú oly nehéz a tanároktól, hi-
szen néhányuk minket, szülőket is átsegített már a 
betűvetés, számolás nehézségein, és sok fontos do-

log elsajátításában! Nagyon a szívünkhöz nőttek!  
Amikor bevezettük gyermekeinket nyolc évvel ez-
előtt az iskola kapuin, aprócskák voltak és meg-
szeppenve nézték, mi is fog történni velük az is-
kolában, ahol már nem a játéké a főszerep.  
Mára felnőttek, és útra kelnek, hogy tovább gyarapít-

Kedves ballagó diákok, tisztelt pedagógusok, kedves vendégeink! 
Az évzárón elhangzott beszéd
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sák tudásukat és felkészüljenek az életre. Azt, hogy ma 
magabiztos és kiegyensúlyozott, tudásban felkészült 
gyerekek vesznek búcsút az iskolától – ahova nyolc 
éven keresztül szinte hazajártak – minden tanár, és 
az itt dolgozók áldozatkész munkájának köszönhető.  

A tanulók, szülők nevében köszönünk még egy-
szer minden gondoskodást, dorgálást, nevelést! 
Köszönjük!

Kovács Istvánné

Az iskola kitüntetett diákjai: Bölcs Bagoly Díj és Petőfi Díj
Petőfi Sándor Általános Iskolában minden évben kiosztásra kerül az alsó tagozatosok között a Bölcs Bagoly díj.

2007-ben a díjat Pintér Bianka és Deme Dávid Dániel kapta, az elmúlt négy évben végzett 
kimagasló munkájukért, kitűnő tanulmányi eredményükért.

A felső tagozatosok között Petőfi díj került átadásra. Ebben az évben Kovács Márk kapta ezt a kitüntetést.

8.a Már az óvodában nagyon jó csoporttá kovácso-
lódtunk össze, melyet Erzsi és Márti óvó nénik-

nek köszönhettünk. Az alsó tagozatban pedig Ági néni 
a legjobb tudása szerint 
tanította meg nekünk 
a számolás és olvasás 
csínját-bínját. A fel-
ső tagozatot már egy 
igazán összeszokott 
osztály kezdte meg. 
Ezután Simáné Meleg 
Anna tanárnő lett az 
osztályfőnökünk. Aki 
a 4 év alatt együtt sírt 
és nevetett velünk. A 
2 osztály 7.-ben ková-
csolódott össze igazán. 
Ami után elválaszt-
hatatlanok voltunk. A 
Ballagás nagyon nehéz 
volt. Mindenki köny-
nyes szemmel vett bú-
csút egymástól, és szerintem nem túlzok  ha azt mondom 
,hogy ezekre az emberekre örökre emlékezni fogok!

Fehér Eszter 8.a

8.b Az óvoda után szeptembertől két osztályra osztva 
koptattuk az iskola padjait. 4 évig tanított min-

ket Szlucska Pálné Kati néni tanítónő, aki bevezetett min-
ket a betűk és számok 
világába. Mikor felső 
tagozatosak lettünk 
nagy-nagy fájdalommal 
váltunk el Kati nénitől. 
Az új osztályfőnökünk 
Bitter Béla tanár úr. Már 
akkor egy jó osztály vált 
belőlünk. Ebben a 4 év-
ben is történtek velünk 
jók és rosszak. Ezalatt 
akis idő alatt a tanárok 
is megismertek ben-
nünket. Nekünk is vol-
tak kedvenc tanáraink 
és kedvenc tantárgya-
ink. Végül eljött a balla-
gás. Nem hittük volna, 
hogy ilyen gyorsan eltelt 

ez a 8év, de sajnos ennek is vége. Most külön utakon járunk, 
de reméljük a barátságunk örökre megmarad

Gábor Csilla 8.b

Ballagó nyolcadikosok tollából
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2007. május 5-én 10 órai kezdettel, Hévízgyörkön a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola udvarán a Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége (KÓTA), Hévízgyörk község Önkormányzata és a 
Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület együtte-
sen megrendezte a XVI. Orszá-
gos Népzenei Gálaszintű Minő-
sítőt és az Arany Páva Nagydí-
jas Hangversenyt. A minősítő 
hangversenyre csak olyan cso-
portok jelentkezhettek, akik 
már régebben megszerezték az 
Arany Páva minősítést. A fel-
kérő levelekre – amely termé-
szetesen csak Arany Páva díjas 
csoportoknak és szólistáknak 
lett kiküldve – a fél ország te-
rületéről, elsősorban a környe-
ző településekről és megyékből 
jelentkeztek kórusok, szólisták, 
összesen 19 műsorszámban. 

Az egész napos rendezvényen 
közel 300 fő szereplő vett részt. 
A délelőtti és délutáni műsor 
között finom ebédet találtunk a
meghívottaknak. A délelőtti elő-
adás alatt egy darabig szemerkélt 
ugyan az eső, délutánra még a 
nap is kisütött. A folyamatos sze-
replést azonban ez nem befolyá-
solta, mert a sátrakat kellőképpen 
építették meg. A kórusok és szó-
listák produkcióit neves, nagy-
tekintélyű, országosan elismert 
népzenei szakemberek kísérték 
figyelemmel és egyhangú értéke-
lések alapján döntöttek a minő-
sítési fokozatról, illetve, hogy kik 
érdemesek az Arany Páva Nagy-
díjra. A 2005-ben alapított Arany 
Páva Nagydíj minden helyszínén 
(Székesfehérvár, Mezőtúr, Eger 
Dabas, Kadarkút) ugyanazon 
szakemberekből álló zsűri érté-
kelt, így Hévízgyörkön is.

A zsűri elnöke: Dr. Olsvai 
Imre népzenekutató, az MTA 
Zenetudományi Intézet fő-
munkatársa, tagjai: Fehér Ani-
kó karnagy, népzenekutató 
(Hévízgyörkön műsorvezető is volt) Dr. Alföldy Boruss István, 
a MR Bartók Főszerkesztőség vezetője, Birinyi József, a KÓTA 
társelnöke, népzenekutató, Dévai János, a MR Bartók Főszer-

kesztőség Népzenei Szerkesztőségének vezetője, Dr. Várnai Fe-
renc karnagy, népzenekutató

A műsor az előírásoknak megfelelően zajlott. Az utolsó mű-
sorszámot követően a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen a minősítést kérő csopor-
tok és szólisták közül
      3 db Arany minősítést
       9 db Arany Páva minősítést
       és 7 db Arany Páva Nagydíjat 

osztott ki a zsűri és 3 db kü-
löndíj is gazdára talált.
A Hévízgyörki Asszonykó-

rus Népművészeti Egyesület mi-
nősítési fokozatnak megkapta 
immár 6. alkalommal az Arany 
Páva díjat, szakmai fokozatnak 
pedig 2. alkalommal az Arany 
Páva Nagydíjat. Hévízgyörk 
Község Önkormányzatától kü-
löndíjként egy gyönyörű pla-
kettet kapott a csoport.

A rendezvény mindenki 
megelégedésére ragyogóan si-
került. Meghívott vendégeink-
nek köszönjük, hogy megtisz-
telték műsorunkat.

Ezúton is hálás köszö-
net mindazon személyeknek, 
családoknak, csoportoknak, 
egyesületeknek, iskola-, óvo-
da-, művelődési ház és önkor-
mányzati dolgozóknak, akik 
munkájukkal, felajánlásaikkal, 
támogatásaikkal segítették a 
rendezvényt.

Bobál István Hévízgyörk 
Község Önkormányzata pol-
gármesterének külön köszö-
net mindenfajta segítségéért, 
aki gondos figyelemmel kí-
sérte végig a munkák lebo-
nyolítását és tevékeny részt-
vevője volt a napnak. Több 
vendégünk közül kiemelném 
Szűcs Lajos urat, Pest Megye 
Közgyűlésének elnökét – aki 
egyben a rendezvény fővéd-
nöke is volt –, hogy látogatá-

sával megtisztelte és támogatásával színvonalasabbá tette a 
hangversenyt.

Pintér Sándorné

XIV. ORSZÁGOS NÉPZENEI GÁLA SZINTŰ 
MINŐSÍTŐ ÉS ARANYPÁVA NAGYDÍJAS 

HANGVERSENY
2007. május 5. HÉVÍZGYÖRK
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2007. július 29-én rendezték meg a Népzenei Együttesek Országos Minősítő versenyét Pázmándon. Hévízgyörkről két 
csoport is indult a megmérettetésen, ahol mind két kórus díjazásban részesült.

A Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre Arany Páva Díjat nyert Hajdú Gáborné vezetésével.
Hajdú Gáborné

ARANY FOKOZATOT ÉRT EL AZ ÖSSZEFOGÁS A NYUGDÍJASOKÉRT EGYESÜLET VEGYESKARA

2007. évét úgy kezdtük el, hogy elhatároztuk elmegyünk az idei minősítőkre. Úgy éreztük népdalének tudásunk talán 
megfelel a követelményeknek. Lelkes kis csapatunk szorgalmasan gyakorolt. Elmentünk minden meghívásra föllépni, 
hogy ezáltal is szokjuk a szereplést. Felléptünk tavasszal Tiszafüreden, Bagon, Gödöllőn, Budapesten, Tápiószecsőn, 
Turán és természetesen idehaza a Faluünnepen, és a mi saját rendezvényeinken. Nagy izgalommal készültünk első 
megmérettetésünkre május 16.-án. Az „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége által rendezett „ A Nyugdíjas Művé-
szeti Együttesek és Szólisták „ Országos Találkozóján Kiváló díszoklevelet kaptunk. Nagyon boldogok voltunk, és 
elhatároztuk , hogy megyünk tovább. Beneveztünk Tápiószecsőre a 2007. május 26.-án megrendezésre kerülő Térségi 
Szintű Minősítésre, itt már borzasztóan izgultunk, de ment minden úgy ahogy mennie kellett. Első megmérettetésün-
ket siker koronázta. Vegyeskarunk a Térségi Szintű Minősítőn Kiváló fokozatot ért el. Elhatároztuk, ha már így benne 
vagyunk az éneklésben elmegyünk Országos Minősítésre is. Beneveztünk Pázmándon tartandó országos minősítő 
rendezvényre.

Tudtuk, hogy ilyen színtű megmérettetésre még komolyabban kell készülni, sűrítettük a próbákat, óriási volt az 
örömünk mikor a zsűri kihirdette, hogy Vegyes karunk Népzenei Együttesek Országos Minősítőjén Arany fokozatot 
ért el. Itt jegyzem meg, hogy Németh Ferencné szóló énekesünk is Kiváló fokozatot ért el ezen a rendezvényen. Azért 
is örülünk ezeknek a sikereknek, mert rövid ideje alakultunk. Az év hátralévő részében vár még ránk számos fellépés, 
aminek mi örömmel teszünk eleget. Tesszük ezt azért is, mert mind a két minősítő utáni szakmai megbeszélésen 
Olsvai Imre tanár úr ,azt mondta ,hogy dicséretes a működésünk és abba ne hagyjuk.

Szűcs Imréné
Vegyeskar vezetője

Kitüntetettjeink
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GYERMEKNAP!!! 
Május 26-án Hévízgyörkön a  sportpályát délelőtt 10 órától birtokba vettük és reméltük jól fogjuk érezni magunkat 
úgy mint az elmúlt években, csak akkor a Művelődési Házat és környékét birtokoltuk. Odaérkezésünkkor nagy volt 
a csábítás. Ping- pong asztalok, sátrak alatt kreativitások sokasága, sport és ügyességi játékok várták a gyerekeket.  
Az épület alatt volt a konyha folyamatos kiszolgálással: alma, cukrok, csokoládék, virsli, sültkrumpli kechuppal, üdí-
tők. A pálya füves részén Kati néni vezette le a vetélkedőket, ügyességi- és sportjátékokat. A nevezettek és a nem neve-
zettek, a helyezettek és a nem helyezettek is kaptak ajándékokat. A kézművesség kreativitásait hazavihettük. Ajándék: 
3 x volt zsákbamacska húzás. Délutánra már elfáradtunk a sok játékba, de nem bántuk volna ha másnap reggel újra 
kezdődne ez a csodálatos nap.
A Gyermeknap megrendezéséhez anyagi támogatást nyújtottak:

Polgármesteri Hivatal
Csoma István 
Bazan Tibor
Mikus György 
Mrkva András

Köszönettel: a gyermeknap gyermekei

Nekem nagyon tetszik a kézműves tábor, már három éve já-
rok ide. A legjobb az volt, hogy egy nap háromszor lehetett 
zsákbamacskát /értékes ajándékok/ húzni, és naponta több-
ször matricát is kaptunk. Kaptunk reggelit, vajas szalámis 
zsömlét, lekváros kalácsot, tejet, szörpöt ki mit kért, papri-
kát, az ebédet az étteremből hozták. Uzsonnára gyümölcsöt, 
süteményt, csokoládét, fagylaltot, a Művelődési Házban 
székekből labirintust csináltunk, az asztalokból bunkit.

 Volt üvegfestés, gyöngyfűzés, kép készítés, amit az elő-
térbe fel is akasztottunk, virágkészítés, fonás, vers és 
mesemondó verseny, minden szereplésünkért ajándék 
járt. Lábtengóztunk, röplabdáztunk, bújócskáztunk.

Néha összevesztünk, de mindig kibékültünk.

Kiss Nyerges Evelin Virág 3/b

Kézműves tábor
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Mi a pneunococcus?
A Streptococcus pneumonial nevű bacteriumot hívjuk 
röviden PNEUMOCOCCUS- nak.

Milyen betegségeket okozhat  
a pneumococcus?
Ez a kórokozó évente több, mint 700 000 5 év alatti gyer-
mek haláláért felelős világszerte, valamint olyan súlyos, 
akár életet veszélyeztető betegségeket okozhat, mint az 
agyhártyagyulladás,
tüdőgyulladás, 
vérmérgezés,
középfülgyulladás.
Legsúlyosabb formában 1 éves kor alatt (és 65 éves kor 
felett) zajlik a  pneumonial fertőzés.

Kiket veszélyeztet leginkább  
a pneumococcus kórokozó?

–  az összes 2 év alatti gyermeket és 65 év feletti fel-
nőttet

–  akik közösségbe járnak
–  koraszülötteket
–  krónikus betegségben szenvedőket

–  veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot
–  szerv -, csontvelőátültetés
–  HIV fertőzés
–  a vér elemeinek veleszületett hibája (spheroajtotis)

–  a lép hiánya
–  anyagcserebetegségek ( cukorbetegség, lisztérzé-

kenység)

Új (választható) védőoltások II. 
Pneumococcus bacterium elleni védelem

–  a légzőszervek ,keringési rendszer, a máj, a vesék 
krónikus betegségei

–  lignorcsorgás (agyvíz)
–  koponyán belül végzett műtéti beavatkozások
–  siketek hallókészülék elektróda beültetése

Hogyan terjed a fertőzés?
Emberről emberre cseppfertőzéssel terjed , köhögéssel, 
tüsszentéssel, a nyál közvetítésével jut át a bacterium.
A zárt közösségek (bölcsöde, óvoda) különösen megfe-
lelő feltételeket biztosítanak a fertőzés terjedéséhez, ahol 
a csecsemők és kisgyermekek egymásnak adják át a kór-
okozót.

Hogyan alakul ki a betegség?
A betegség kialakulását mindig megelőzi a bacterium 
megtelepedése az orr- garatüregben. A hordozott 
bacterium nem jelent betegséget, antibioticummal nem 
irtható ki, de a hordozó állapot a súlyos fertőzés kiinduló 
állapota lehet.

Bizonyos körülmények hatására aztán e „békés kór-
okozó” agresszívvé válik és a nyálkahártyátáttörve bejut 
a véráramlatba és súlyos agyhártyagyulladást , vérmérge-
zést és tüdőgyulladást okoz.

Máskor a bacterium közvetlenül jut a középfülbe s az 
orr melléküregeibe, ahol középfüllgyulladást és arcüreg-
gyulladást okoz.

Hogyan előzhetők meg  
a pneumococcus okozta betegségek?
Az egyetlen hatékony mód a védőoltás, amely már 2 hó-
napos kortól adható.

A pneumococcus bacterium elleni oltást a kötelező 
oltásokkal egy időben vagy tetszőleges időközzel lehet 
adni.

Az oltási reakció megegyezik a megszokott reakci-
ókkal ( láz, duzzanat, bágyadság, aluszékonyság, étvágy-
csökkenés)

Az oltóanyag ára adagonként: 15 957Ft
Egy csecsemőkorú oltottnak 3 oltásra van szüksége

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük meg Rajkó Gábornak a rendelő ud-
varának csinosításához – parkosításához önzetlenül fel-
ajánlott muskátlikat!

Rendelő dolgozói
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A hévízgyörki képviselőtestület, az iskola pedagógusai és 
tanulói kétnapos meghívást kaptak németországi testvér-
városuktól Schlüsselfeldtől.

Buszunk kora hajnalban indult a művelődési ház elől. 
Ausztria érintésével, hosszú kilométerek megtétele után, 
többszöri pihenők beiktatásával elértük úti célunkat.

Schlüsselfeldi iskolafesztiválon jártunk

A kimerítő utazást követően a város polgármestere és 
az iskola igazgatója köszöntött és vendégelt meg bennün-
ket. Az iskolában tanulóink megismerkedtek azokkal a 
német családokkal, akik vendégül látták őket.  A gyere-
kek útnak indítását követően mi is elfoglalhattuk szobá-
inkat a város főterén található szálláshelyeken.

Másnap kora reggel az „iskolafesztiválra” indultunk. 
Az „Európa nap” keretein belüli rendezvényre a német 
gyerekek nagy lelkesedéssel készültek. Az iskola épülete 
is ünnepi díszt kapott: minden európai ország zászlaját 
megfestették, és kiakasztották az ablakokba. Az ünnepség 
az iskola tornatermében került megrendezésre, rengeteg 
pedagógus, szülő, és gyermek lelkes részvételével. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy a gyerekekkel mi is színpadra 
léphettünk. Kovácsné Toldi Ildikó rövid köszöntője után, 
Torda Andris és Ecker Noémi egy Petőfi Sándor verset
mondott el magyarul és németül, majd magyar népda-
lokat, illetve az Örömóda magyar nyelvű változatát éne-
keltük el az érdeklődő közönségnek, mellyel nagy sikert 
arattunk.

Az ünnepélyt követően mindenki az iskolaudvarra 
tartott, ahol a szülők által készített, különféle európai 
nemzeti ételekből választhattunk.

Vendéglátóink a délelőtt során külön termet biztosí-
tottak a Hévízgyörköt megismerni kívánók számára, ahol 
prezentációval mutatták be Magyarországot és kis falun-
kat, mellyel nagy örömet szereztek nekünk.

Az „iskolafesztivál” után megismerhettük a város ne-
vezetességeit, majd istentiszteleten vettünk részt vendég-
látóink kíséretében a város fiatalabbik templomában.

Az utolsó napon a gyerekek egy élményparkba in-
dultak új német barátaik társaságában, a felnőtt csoport 
Bamberg felé vette az útját. A város a legenda szerint 

Róma mintájára, hét dombra épült, ezért világszerte csak 
„kis Róma”-ként emlegetik.

A gyerekek élményekben gazdagon, boldogan érkez-
tek meg, mindenkinek nagyon tetszett az élménypark.

Ezután részt vehettünk -a környéken oly híres-, 
schlüsselfeldi kirakodóvásáron is, ahol még a német Por-
celánkirálynővel is összetalálkoztunk.

Végül megköszöntük a szívélyes vendéglátást a város 
vezetőségének és a schlüsselfeldi családoknak. Értékes 
pillanatokat tartogatott számunkra a mindig nehéz bú-
csúzás is.  A gyerekek közül sokan csak könnyes szemek-
kel tudtak elbúcsúzni új ismerőseiktől. A hulló könnyek 
látványa igazolta, hogy elértük célunkat: a sok újonnan 
kötött barátság és a felejthetetlen élmények életre szóló 
emlékké váltak mindannyiunk számára.

Fercsik H.
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Sajtóközlemény

Elkészültek a kistérségi cselekvési tervek
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) közreműködésével az ország összes kistérségében 
elkészítették a Kistérségi Cselekvési Terveket. 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiemelt feladatának tekinti, hogy a kistérségek a fejlesztési 
projektjeikhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaiból elegendő forráshoz jussanak. Dr. Lamperth 
Mónika ennek érdekében első lépésként felkérte a többcélú kistérségi társulások elnökeit, hogy készítsék el kistérségük 
cselevési tervét.

2007. június 20-ig az ország valamennyi kistérségében elkészültek a tervek, valamint a kistérségek által támogatni 
javasolt projektek listái. A listákon szereplő projekteket az ÖTM szakemberei megvizsgálták, és a napokban 
beazonosítják, hogy az egyes fejlesztések mely operatív programból finanszírozhatók.

Dr. Lamperth Mónika rendelkezése szerint a beazonosított projekteket Dr. Szaló Péter szakállamtitkár megküldi 
az operatív program irányító hatóságainak annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőbeni akciótervek elkészítésekor a 
kistérségi társulások által támogatott projekteket, illetve azok forrásigényét vegyék figyelembe.

2007. június 25.
Dr. Orodán Sándor

főosztályvezető

2007. július 04-én ülésezett az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa

       A Társulási Tanács módosította a Társulás 2007. évi 
pénzügyi előirányzatait, melynek következtében a költ-
ségvetés főösszege 155.269.000 Ft-ra módosult. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. 
§-a (4) bekezdése a települési önkormányzatok számára, 
a 89/A. § (5) bekezdése a többcélú kistérségi társulások 
számára kötelező feladatként írta elő a közoktatási intéz-
kedési terv elkészítését:

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 68/ 2006. (X. 27.) sz. határozatával döntött a 
kistérségi intézkedési terv elkészítéséről.

A Tanács 2007. januárjában a Kistérségi közoktatási 
intézkedési tervet első olvasatban elfogadta, meghatároz-
va a további egyeztetés menetrendjét.

A társult önkormányzatok képviselő-testületei az el-
múlt hónapokban tárgyalták az intézkedési tervet. Iklad 
és Domony képviselő-testülete módosító javaslatokat fo-
galmazott meg. Ugyancsak az adatok módosítását, ponto-
sítást kezdeményezte több érintett közoktatási intézmény, 
melyek átvezetése megtörtént.

Bag Önkormányzat képviselő-testülete indoklás nél-
kül elutasította az intézkedési tervet.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa a Kistérségi közoktatási intézkedési 
tervet elfogadta, valamint tudomásul vette, hogy Bag Ön-
kormányzata önálló települési intézkedési tervet készít.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása társult önkormányzatai közül Kartal és Verseg, 

valamint Iklad és Domony a 2007/2008-as tanévtől köz-
oktatási intézményfenntartó társulásban látja el a közok-
tatási feladatait.

A Társulás a jogszabályoknak megfelelően megálla-
podást kötött a fenntartói jogokat gyakorló önkormány-
zatokkal (Kartal Nagyközség Önkormányzatával és Iklad 
Község Önkormányzatával). A megállapodás szabályozza 
a többcélú társulás, illetve az intézményfenntartó társulá-
sok kötelezettségeit, működési kereteit.

A Tanács elfogadta továbbá a Társulás 2007. 2. félévi 
munkaprogramját, valamint az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása költségvetési intézmé-
nyeire vonatkozó, a cégtelefonok magáncélú használatá-
ról rendelkező szabályzatot.

A társult önkormányzatok polgármesterei tájékozta-
tókat hallgattak meg az elmúlt időszak eseményeiről, ak-
tuális pályázatokról. 

2007. július közepe az első beadási határideje a Közép-
magyarországi Operatív Program keretében a közoktatá-
si intézmények beruházásainak támogatására vonatkozó 
pályázatoknak. Miután az Aszódi kistérségből számos 
önkormányzat tervezi pályázat beadását, a Tanács is-
mét kinyilvánította, hogy valamennyi tervezett projektet 
– rangsorolás nélkül – támogatja.

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
honlapján olvashatnak 

(www.aszodikisterseg.hu).

Kistérségi hírek

http://www.aszodikisterseg.hu
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„…Vezesd még egyszer győzelemre néped
Csaba királyfi csillag ösvényen…”

ÜZENET CSÍKSOMLYÓRA
Április 26-án immáron harmadik alkalommal fogadta a FIDESZ hévízgyörki csoportja a CSÍKSOMLYÓI FELTÁ-
MADÁSI MENETET. A jelvényt csömöri testvéreink hozták el Hévízgyörkre. A római katolikus templom előtt a 
helyi FIDESZ-tagság mellett Tóth Gábor a térség országgyűlési képviselője és Bag polgármestere, Lindákné János Zsu-
zsanna evangélikus lelkésznő, Tóth Ferenc katolikus plébános, Szabó Zoltán református tiszteletes úr, Dr. Basa Antal 
Galgahévíz polgármestere, Bobál István Hévízgyörk polgármestere valamint a helyi, ill. környékbéli lakosok fogadták 
a vendégeket. A műemléktemplomban ökumenikus istentisztelettel, szentmisével folytatódott az ünnepség. Az idén 
első alkalommal a galgahévízi testvéreink is szalagot kötöttek a magyarság összetartozását szimbolizáló jelvényre, 
melynek végső állomása Pünkösd ünnepén, a Csíksomlyói Búcsú volt. 

A sikertelen népszavazás ellenére ezúton is szeretnénk üzenni az Erdélyben élő honfitársainknak, hogy bár Romá-
nia területén élnek, de mi a magyar nemzethez tartozóknak valljuk őket. 

Bazan Tibor

Idén tavasszal megalakult a GALGA-MENTÉÉRT EGYE-
SÜLET tizenkét alapító taggal (Balázs Bálint, Bazan Ti-
bor, Bereczki Jánosné, Deme Viktória, Faragó Sándorné, 
Fercsik Zsolt, Fercsikné Bágyoni Rita, Gódor László, Haj-
dú Gábor, Szekeres Szilvia, Tóth Lajos, Varga Zoltán).

Elsődleges célunknak a Galga-mente hagyományai-
nak őrzését, az ehhez kötődő kulturális, ifjúsági, turisz-
tikai valamint idegenforgalmi tevékenységek szervezését 
tartjuk. Nem feledkezünk meg a szociálisan rászorulókról 
sem, fontos számunkra a környezetvédelem, a település-
fejlesztés, a civil szervezetekkel és az egyházakkal történő 
kapcsolattartás.

Egyesületünk megalakulását április 28-án bállal 
ünnepeltük meg, melyre szép számmal érkeztek ven-
dégek a környező településekről is. A tombola fődíját, 
egy kétéjszakás, két főre szóló meghívást Kocsi János, 
a tápiószentmártoni  Kincsem Lovaspark tulajdonosa, 
Nagykáta polgármestere ajánlotta föl, melyet ezúton is 
köszönünk. 

Május 1-én megrendeztük a hévízgyörki Művelődési 
Házban a RÉGI MESTERSÉGEK ÉS ÍZEK  ÜNNEPÉT. 
Anyák napja előtt így emlékeztünk meg a hagyományok-
ról, ily módon köszöntük meg szüleink, nagyszüleink, 
dédszüleink munkával eltöltött szorgos éveit. Májfát ál-

BEMUTATKOZUNK
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lítottunk és egy kiállítás keretében bemutattuk, hogyan 
élték az elődeink a hétköznapokat, miként ünnepeltek és 
milyen ételek kerültek az asztalra. 

Köszönetet mondunk Deme Feri bácsinak, Remenár 
Lacinak, Torda Andrisnak, a Hévízgyörki Asszonykórus-
nak, hogy fellépésükkel megtisztelték az ünnepségünket. 
A finom tepertős-túrós gancát Fercsik Vendelné Margit
néni készítette, a kemencében sült mazsolás kalácsért 
Tóth Gáborné Juci néninek és Gergely Tiborné Mariska 
néninek jár a dicséret. A májfa állításánál Sápi „Vilmos” 

Pali bácsi és Matus Ferenc segítkezett. Köszönjük a Mű-
velődési Ház dolgozóinak, hogy szolgálatkész munkájuk-
kal segítették a rendezvény lebonyolítását. 

Tizenkét fővel alakultuk, de szeretnénk, ha Egyesüle-
tünk létszáma növekedne. Szívesen fogadunk mindenkit, 
akinek e pár soros bemutatkozás felkeltette az érdek-
lődését, egyetért a célkitűzéseinkkel és szeretne tenni 
Hévízgyörk és a Galga-mente fejlődéséért. 

GALGA-MENTÉÉRT EGYESÜLET

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Kö-
zép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
közmunkaporgramot hirdetett meg 2007. tavaszán. A 
pályázatra a régiós átlaghoz képest hátrányos helyzetű 
kistérségek és a kedvezőtlenebb helyzetben lévő önkor-
mányzati társulások kaptak meghívást. 

Hét kistérség (Szobi, Budaörsi, Ráckevei, Tápiómenti, 
Dél-Pest Megyei, Ország Közepe, Gödöllő) nyújthatott 
be pályázatot, ám a meghívottak közül Gödöllő nem élt 
a lehetőségel. Tóth Gábor országgyűlési képviselő és 
egyben Bag polgármestere közbenjárására az Aszódi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása is be-
kerülhetett a pályázók közé. 

A program célja a hátrányos helyzetű, a regionális 
munkaügyi központnál regisztrált tartósan munkanélküli 
állást keresők számára átmeneti munkalehetőség megte-
remtése. Ennek köszönhetően mintegy 52 személy ide-
iglenes foglalkoztatására nyílt lehetőség, elősegítve ezzel 
a halmozottan hátrányos szociális helyzetben lévők és a 
roma lakosság életkörülményeinek és társadalmi helyze-
tének javulását. 

A program megvalósításának időtartama 7 hónap 
(2007. május 2–november 30.), a rendelkezésre álló ösz-
szeg 40 MFt. 

A létszám megoszlása települések szerint: Aszód 9 fő, 
Bag 8 fő, Domony 4 fő, Galgahévíz 4 fő, Hévízgyörk 4 fő, 
Kartal 8 fő, Tura 8 fő, Verseg 3 fő, Iklad 4 fő. 

A pályázat keretében számos tevékenység (pl. csapa-
dékvíz és belvízelvezető csatornahálózat kialakítása, út-
fenntartás, illegális szemétlerakók felszámolása, parko-
sítás és parkfenntartás, személyes gondoskodás keretébe 
tartozó alapellátás biztosítása, a temetkezési és kegyeleti 
helyek és környezetük rendbetétele) szerepel. Tervezhetők 
az állami tulajdont érintő, az idegenforgalom fejlesztését 
vagy a tulajdon megóvását szolgáló munkák. Kiemelt cél 
lehet a parlagfűmentesítés is. 

A program 12 fő átképzésére is lehetőséget ad. A 40 
MFt-ból az önkormányzatok – igény szerint – a pályázat-
ban meghatározott tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
munkaeszközöket kapnak, melyek a program befejeztével 
várhatóan az önkormányzatok tulajdonába kerülnek. 

Köszönet mindazoknak – a Közép-Magyarországi 
Munkaügyi Központ vezetőinek, a Gödöllői Munkaügyi 
Központ ill. az Aszódi Kistérség munkatársainak, akik a 
pozitív hozzáállásukkal lehetővé tették, hogy 52 család ne 
segélyekből, hanem munkából éljen a következő hét hó-
napban. 

Bereczki Erzsébet

Ötvenkét edmbernek közmunka a Galga-mentén

A 2007. májusi Képviselőtestületi ülésen döntés szüle-
tett az Önkormányzat és az Összefogás a Hévízgyörki 
Ifjúságért Egyesület együttműködéséről, illetve a Mű-
velődési Ház emeleti szobáinak felújításáról, közösségi 
tér- és információs pont kialakításáról. Mindezek pá-
lyázati támogatásból. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Kifejtenétek a hétköznapi em-
ber nyelvén, hogy mit jelent ez?

Pintér Norbert: Tulajdonképpen a közösségi térről min-
denkinek van egyfajta saját fogalma. Számomra egy olyan 
köztulajdonú helyiséget jelent, melyet bárki a rendelteté-
sének megfelelően igénybe vehet.

Felmerülhet az a kérdés, hogy akkor milyen változta-
tást akarunk kieszközölni, hiszen eddig is így működött a 
Művelődési Ház. Bárki bemehetett, elkérhette pl. a klub-
szoba kulcsát, majd használat után visszaadta a kulcsot és 
a termet abban az állapotában hagyta, ahogyan kapta… 
Egy olyan nem profitorientált szórakozási lehetőséget sze-
retnénk nyújtani, mely a lehetőségekhez mérten igényes, 
és szakmailag korrekt. Az emeleti könyvtárhelyiséget és a 
kis klubszobát kaptuk meg. Terveink szerint kifestjük és 
berendezzük különböző eszközökkel.

K.T.I.: Felsorolnátok néhány kelléket?
P.N.: Számítógéppel, csocsóasztallal, társasjátékokkal, illet-
ve információs anyagokkal tervezzük feltölteni a termeket.

Közösségi tér kialakítása a Művelődési Házban
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K.T.I.: Ez nekem most úgy hangzik, mintha játszóhá-
zat szeretnétek kialakítani.

Bobál Zoltán: Valóban a szabadidős tevékenység „hasz-
nos” eltöltésének szeretnénk egy ingyenes, és igényes 
helyet kialakítani. Elsősorban a fiatalokat célozzuk meg
a szabadidős tevékenységgel kapcsolatban. Leginkább 
a 12-25 év közötti korosztálynak szánjuk. A korcsoport 
számára döntő fontosságú, hogy milyen információkkal 
rendelkezik a szabadidejük eltöltésének lehetőségeit ille-
tően. Igény van egy olyan „intézményre”, ahol megfelelő, 
pontos, aktuális, széleskörű tájékoztatást szerezhetnek 
– helyi illetve országos viszonylatokban is – kulturális 
programokról, sportrendezvényekről, utazási és szállás 
lehetőségekről, kedvezményekről.

K.T.I.: És most egy kis piszkos kérdés: az anyagaikat 
honnan teremtitek elő?

Kustra Tamás: A kialakításra szánt helyiségeket az Ön-
kormányzattól kértük. A tervezett célok elmondása után, 
mind a polgármester mind a képviselők együttműködé-
sükről biztosították egyesületünket. Ezúton is köszönjük 

a támogatásukat! A bútorzatot, számítógépet, a játékokat 
nagyrészt pályázati pénzből finanszírozzuk. Tavasszal a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az 
ESZA Kht. által kiírt Belföldi ifjúsági közösségi terek
fenntartása c. pályázati felhívásra nyújtottuk be szakmai 
programunkat, melyet támogatásra alkalmasnak ítéltek. 
Nem titkolom, ezen pályázati pénzünk véges. Reményke-
dünk, hogy a későbbiekben egyéb forrás megszerzésére is 
lehetőségünk nyílik.

K.T.I.: Mondanátok valamit, az információs pontról 
is? Itt olyasmikre gondolok, hogy milyen szolgáltatá-
sokat nyújt?

P.N.: Az információs pont lényegében egyfajta összegyűj-
tött adathalmaz, tudásbázis. Olyan információkat gyűj-
tünk össze, mint például a közeli szórakozási lehetőségek, 
kulcsos házak, túrahelyek, de akár a közeli intézmények-
ről rövid leírást is olvashatnak majd az érdeklődők.

Virtuális könyvtári elérhetőséget tervezünk még. A 
Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák
Szövetsége (HAYICO) előírásait vettük alapul az infor-
mációs törzs kialakításnál. Internet elérhetőség is lesz, de 
nem szeretnénk erre helyezni a hangsúlyt.

K.T.I.: Időben mikor lesz elérhető a közösségi tér?

P.N.: Az információs pont nyitvatartási időn belül (kedd, 
csütörtök, péntek, szombat) lehet jönni. Terveink szerint 
16 órától 21 óráig. A kisebbik terem folyamatosan nyitva 
áll majd a látogatók előtt.

K.T.I.: Örülök neki, hogy falunk ismét lehetőségekben 
gazdagodik. Lassan körrajzoldóik, hogy mit terveztek. 
A teret mikor vehetik birtokba a fiatalok?

K.T.: Szeptember elejére tervezzük a kezdést. Minden fi-
atalt várunk, akik közösségben szeretnék eltölteni a sza-
badidejüket. Szívesen várjuk azon fiatalokat, akik már a
kialakításban is részt szeretnének venni.

Kovácsné Toldi Ildikó

Országos rendezvény a galgahévízi Gódor család Bio-
kertészetében.

A rendezvény célja az ökotermékek szélesebbkörben 
történő megismertetése,a hazai előállítású biotermékek 
belföldi értékesítésének előremozdítása.Ennek érdekében 
2007.július 08-án minden régióban megnyitotta kapuját 
egy-egy gazdaság a látogatók széles köre előtt. Az ingye-
nes rendezvényen a régióbeli termelők lehetőséget kaptak 
a bemutatkozásra, kóstoltatásra, értékesítésre. A látoga-
tók pedig akik elsősorban a fővárosból és a régióból érez-
tek betekintést nyerhettek a biogazdaságok életébe, a fel-

dolgozás folyamatába és saját szemükkel tapasztalhatták 
meg miként munkálkodik egy biogazda, hogyan készül 
a biotermék. 

A Közép- Magyarországi régióban a mi családi vállal-
kozásunk volt az egyetlen aki ezt a lehetőséget megkapta. 

Igyekeztünk olyan színes változatos programot össze-
állítani, hogy az ideérkező vendégek ne csak a gazdasági 
életről alkothassanak képet, hanem betekintést kapjanak a 
körülöttünk lévő társadalom életéről. Mivel tudjuk, hogy 
a mi tevékenységünknek alapja a régi falusi élethez nyúlik 
vissza, igyekeztünk a kulturális értékeket a hagyományok 

KÖSZÖNET A JÓSZOMSZÉDNAK!
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őrzését is reflektorfénybe állítani. Ennek megfelelően
komplett családi programot kínáltunk a Galgahévízre lá-
togatók számára. 

Hál’ Istennek sok támogatást kaptunk a szomszéd fal-
vak gazdálkodóitól és vezetőitől kiemelkedően a hévíz-
györki önkormányzattól.

A hévízgyörki polgárok igazi jószomszédi barátság-
ról tettek tanubizonyságot. Bobál István Polgármester 
Úr első szóra szivélyes támogatást nyújtott. A személyes 
megjelenésével és a polgárőrök bevonásával nagymérték-
ben hozzájárult a rendezvény színvonalas és közlekedés-
biztonsági szempontból is sikeres lebonyolitásához.

 Polgármester Úr felszólalásai –a  szakmai fórumokon 
– nem csak a vidéken élő magánemberként hangzottak el, 
hanem mint a régió egyik felelős vezetőjének megnyilvá-
nulását is jelentette. 

Az EMSE BANDA és Turai ÉNEKMONDÓK vidám 
énekével índult a program özön:

Obreczán Ferenc MAGOSZ főtitkárának megnyitóját 
követően dr Márai Géza, Matthew Hayes, Tóth Ferenc, 
Siku Szabolcs, Fridrich Róbert, Kolhéb Norbert, Békési 
Andrea tartotta meg előadásá

t.A nap különleges érdekessége volt dr. Dávid Tamás 
rákkutató professzor előadása, aki a téma fontosságára 
és a nap szakmaisága miatt egyenesen Bécsből érkezett 
hozzánk.

Rendkívül nagy sikere volt főleg a fővárosból érkező 
vendégek körében, hogy a különböző események hely-
színeire lovaskocsin szállítottuk őket. Köszönjük a köz-
reműködést:

A délután a „PAJTA AKADÉMIA” keretein belül 
újabb érdekes témák kerültek terítékre Reischl Gábor 

vezetésével. Előadóink között köszönthettük: Bagi Bélát 
MAGOSZ alelnökét, Krainer Péter az Élőlánc Magyaror-
szág ügyvivőjét , akik a jelenlévők kérdéseire folyamato-
san válaszoltak. Az előadások komolyságát Hevesi Tamás 
pergő ritmusú dalaival és a Galgahévízi Pávakör (Hajdú 
István vezetésével) vidám énekeivel tettük szórakozta-
tóbbá.

Izgalmassá alakult  a kerekasztal ,beszélgetés  mellyet 
Pászthoy András.FVM főtanácsosa vezetett a régió veze-
tői és gazdálkodói körében.

A nap végefele  Schaffer Erzsébet a Nők Lapja munka-
társának előadását : mitől kerek az egész cimmel élvez-
hettük .Erzsébet egyénisége,és előadásmódja nem csak az 
értelemnek hanem a jelenlévők lelkének is szólt

A nap befejezéseképpen házigazdaként megköszöntük 
az előadók szakmai tudását valamint a jelenlévők nagy 
érdeklődését. Abban a reményben mondunk köszönetet 
minden jelenlévőnek hogy jól érezte magát a Gódor csa-
lád otthonában.

Ui.: A nap szakmai értékét jelzi, hogy 4 tv stáb és 2 
rádió adó  valamint több szakmai folyóirat is tudósitott 
az eseményről. A Biokultúra Eegyesület munkatársai is 
elismerésüket fejezték ki a szervezés, a sokszinűség és a 
hitelesen nyújtott EMBERSÉGÉRT.

 A galgahévizi BIONAP  ezüstérmes lett az országos 
megmérettetés során.

Galgahéviz 2007. július
Tisztelettel:

Gódor Antal és Gódorné Gergely Éva 
Biokertészek

Mint egy igazi, mesebeli erődítmény, úgy 
magaslik a város fölé a 87 méteres sziklák 
tetején álló sümegi vár. S hogy miért mesebeli? 
Meredek sziklák, robosztus kőfalak, őrtornyok, 
farkasverem, romantikus várudvar… Kell még 
ennél több álmaink várához?

Szomorkás, esős idő fogad Sümegen, de a „kaland-
vágyó” embereket ez sem riasztja vissza, így nekivágok 
a sziklákon kialakított úton a vár felé. Az őrtornyokhoz 
érve már érzem, jó választás volt éppen ide látogatni. A 
felvonóhíd mögött a vár történetével ismerkedhetünk 
meg, ami érdekes információkat rejt. A vár alapjait már 
a XIII. században lerakták, de az idő folyamán egyre bő-
vülő vár a Rákóczi szabadságharc során szinte teljesen el-
pusztult. A későbbiekben elkezdődött a felújítása, amely 
mind a mai napig tart, és igen sikeresnek mondható.

Barangolás Magyarországon

A SÜMEGI VÁR
Az udvart a végére hagyva az Öregtorony felé indu-

lok, s útközben régi kútra, a vár kápolnájára, különböző 
kiállításokra, s rejtett, érdekes szegletekre bukkanok. A 
torony felső szintjéről belátni az egész környéket.

Sümegi vár
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Utam a várfal mentén kialakított járatokon folytatom, 
ahonnan nagyszerűen belátni a várhegy lábához, ahol 
minden nap lovagi játékok zajlanak. A vár másik felén 
álló őrtoronyból kinézve szintén hatalmas tér tárul elénk 
– szívesen lettem volna őr a sümegi várban! Nem lehetett 
nehéz dolguk az őrszemeknek, ugyanis a leleményes épí-
tészeknek köszönhetően szinte nincs is olyan hely a kör-
nyéken, ahová nem lehet belátni valamelyik toronyból.

Nyaranta az ügyesen kialakított belső várudvar szín-
házi előadásoknak ad otthont, ennek megfelelően egy 
lelátót is építettek a várfal egy része elé – ennek mentén 
bandukolok tovább a várva várt várudvar közepe felé. A 
belső teret övező kis helyiségek pénzverdének, kürtős-
kalács sütödének, pihenőhelyeknek adnak teret. Éppen 
beállok a sorba egy kürtőskalácsért, zene csendül fel. A 
belső várudvaron is elkezdődnek a várjátékok!

Belső udvar

Szimpatikus, fiatalokból álló csoport szervezésében és
előadásában színvonalas bemutatót láthatunk a „nagy 

öregek” szokásairól, életmódjáról. Látszik rajtuk, meny-
nyire szeretik ezt csinálni. Ez meglepően családiassá teszi 
a hangulatot a várban tartózkodók között: együtt tapso-
lunk, egymásra nevetünk – olyan érzés, mintha egy régi 
ismerőshöz jöttem volna látogatóba, holott még sosem 
jártam Sümegen azelőtt.

Fájó szívvel ugyan, de elbúcsúzok a vártól – egy utolsó 
pillantás a város széléről, és jó mélyen elraktározom ma-
gamban ezt a képet.

Bízom benne, hogy felkeltettem az érdeklődést, és so-
kan meglátogatják majd a várat – akár pihenésképp, akár 
tapasztalatszerzésként, és továbbörökítik az ott szerzett 
emlékeket, hogy minél több reánk maradt vár ilyen arcu-
latot kaphasson. 

Várjáték közben

Jó barangolást, szép emlékeket kívánok mindenkinek! 

T Zs

Művészetek Völgye. Hagyományok felfedezése, népi 
értékek megismerése, kézműves bemutatók színes 
forgataga. Én is erre számítottam…

Völgybéli kalandjaim története
      Szabadidejében kézműveskedő, kulturális programokat 
kereső emberként nagy izgalommal tekintettem a nap 
elébe, amikor életemben először belevethettem magam a 
híres Völgybéli pezsgésbe.

Az egy hetes programsorozatnak otthont adó 
hét település (Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, 
Monostorapáti, Öcs, Pula és Nagyvázsony) közül 
elsőként Vigántpetendre látogattam. A régi parasztházak 
udvarán, melléképületekben, ólakban berendezett 
kiállításokat elismerésre méltónak tartottam: valóban 
így kellene felhívni az emberek figyelmét egy-egy
mindnyájunkat érintő jelentős témára. Helyet kapott itt a 
hulladékfeldolgozás, -továbbhasznosítás, biogazdálkodás, 
népművészeti alkotások, és tanító jellegű játékok is. 
Ezekben az udvarokban sokáig lehetett bolyongani úgy, 
hogy a komoly témakörök ellenére nem fáradt bele az Kapolcs – Kossuth Lajos utca
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ember az információ befogadásába. Innen továbbhaladva 
azonban olyan látvány tárult elém, mintha egy pár 
évtizeddel ezelőtti vásáron lennék: a tér közepén gigászi 
sörsátor, s körülötte egy-két igényes alkotó kivételével 
portékájukat kínálgató árusok hada állt.

Kapolcson hasonló, vásári kép tárult elém, és 
hömpölygő tömeg. Egy udvarban berendezett fénykép-
kiállítás élményét lelkembe raktározva indultam tovább 
Taliándörögdre.

Fotókiállítás

népzenéből szívtam magamba annyit, hogy eldöntöttem: 
még egy esélyt adok a rendezvénynek.

Újra Kapolcson találtam magam, hátha valami elkerülte 
a figyelmem előző alkalommal. Alapos tortúrának
bizonyult a parkolóhely keresés, de nem adtam fel: úgy 
gondoltam, valamit találnom kell, ami életben tartja 
a hitem a rendezvény jellegét illetően. Újra bóklászás, 
programkeresés következett. Az egyik helyszínen érdekes 
programra bukkantam, amire abból következtettem, 
hogy nem én, de még egy gombostű sem fért volna el a 
körbebarikádozott színpad előtti téren. Csalódás ugyan, 
de ezen a ponton feladtam… Indulás előtt latinos zene 
hallatszott a Malom Fogadó Jazz Színpada felől, s beültem 
az esti fellépők próbájára. A hosszú nap után melengette 
a szívem ez a ritmusos dallam.

Úgy gondolom, hogy a Művészetek Völgye rendezvényei 
nem olyan mértékben közvetítették a népi értékeket, mint 
ahogyan azt a sajtó hangoztatta. Nem láttam egy alkotó 
művészt sem, holott a kézműves vásáron bemutatókat is 
kellett volna találnom. Ugyanakkor zavarónak tartottam, 
hogy minden második helyen valamilyen ételt-italt 
kínáló árusba botlottam, amit szintén a rendezvény 
„hígulásának”, az értékközvetítés háttérbe szorulásának 
tudtam be.

Újra átgondolva elhatároztam azonban, hogy az 
idei csalódás ellenére nem adom fel, és jövőre újra 
próbálkozok, mert kell, hogy legyen valami a Völgyben, 
ami ennyi embert lázban tart és megmozgat. Remélem, 
jövőre én is rátalálok erre!

T Zs

Lovagi játék

Úton-útfélen stoppoló emberek, csordultig teli 
„Csigabuszok” színesítették a települések közötti összekötő 
utakat. Az új iskola felé véve utamon néptáncosok 
próbájába botlottam, s az iskola falai mögül kiszűrődő 
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Júniusban befejeződtek a 2006/2007-es bajnokság 
küzdelmei. Csapataink közül a serdülők szerepeltek a 
legjobban – bronzérmesek lettek. Kispályás (9 évesek) és 
félpályás (11 évesek) együttesünk negyedik lett. Hetedik 
helyen zárt a serdülő előkészítő (13 évesek) és az öregfiúk
csapata. Szintén a középmezőnyben végzett felnőtt 
csapatunk, megismételve a tavalyi nyolcadik helyet. 
Második csapatunk egyet javítva előző évi szereplésén, 9. 
lett, míg az ifik a 11. helyet szerezték meg.

A felnőtt és ifjúsági csapat tavaszi mérkőzései:

16. forduló: Hévízgyörk–Érd 2-1 0-3

17. forduló: Bag–Hévízgyörk 2-1 0-3

18. forduló: Gödöllő–Hévízgyörk 1-4 4-2

19. forduló: Hévízgyörk–Felsőpakony 1-5 1-0

20. forduló: Aszód–Hévízgyörk 0-2 0-1

21. forduló: Hévízgyörk–Délegyháza 1-1 2-2

22. forduló: Őrbottyán–Hévízgyörk 1-3 1-3

23. forduló: Hévízgyörk–Törökbálint 0-3 2-2

24. forduló: Szigethalom–Hévízgyörk 0-2 1-3

25. forduló: Hévízgyörk–Fót 3-0 0-0

26. forduló: Dömsöd–Hévízgyörk 3-0 0-6

LABDARÚGÁS

Európa-bajnoki ezüstérem Hévízgyörkön!
Az EB-n és az Európa-kupán második, a Budapest Openen első lett Kiss Dávid a harminc kg-osok között. A SEIDOSHINKAI 
KYOKUSHINKAI karatéhoz legközelebb álló harcművészeti ág. Az ISKA világszervezetéhez tartozik, amely Magyarországon 
nem régen alakult meg. Most 12 éves még rövid ideig gyermek korcsoportban versenyez. Ebben a korosztályban sok sikert ért 
el, a magasabb korosztályosokkal való megmérettetésre azonban már most nagyon készül. Amikor Dávid elkezdte az edzéseket, 
még nem gondolta, hogy ilyen eredményekre lesz majd képes. Idén már világbajnokságra készül. Az edzés kezdetétől állandó 
szökdelő mozgásban vannak, egy pillanatra sem áll meg sem a kezük, sem a lábuk. Mégsem tűnik fáradtnak a kislegény. Az edzést 
megszakítva fogvédővel a szájában, kipirulva lép hozzánk Kiss Dávid. Sűrűn kapkodja a levegőt, de lelkesen mesél a kezdetekről. 
A faluban kevesen, de az iskolában általában tudják róla, hogy milyen eredményei vannak. Ha olykor valaki cukkolja, arra soha 
sem reagál, hiszen tudja, hogy tudását csak önvédelemre szabad használni. Ilyenre azonban szerencsére még nem került sor. 
Dávid következő nagy versenye a szentesi Európa – bajnokság lesz áprilisban. Addig nagyon sokat kell edzenie, és sokat kell 
még autóznia édesanyjával a Hévízgyörk - Kistarcsa útvonalon. Eredményei: 30 kg junior light- contact, második lett azon a 400 
résztvevővel Augsburgban megrendezett ISKA Európa – bajnokságon, ahol a 18 év alattiak korosztályában csak ketten képviselték 
Magyarországot. Előzőleg Dániában volt Európa Kupa, ott is második lett, a december 9-én megrendezett Budapest Opent viszont 
megnyerte, ahol oroszok, ukránok, szlovákok, románok is szerepeltek. További sikereket kívánunk neki!!!

27. forduló: Hévízgyörk–Dunaharaszti 0-4 2-4

28. forduló: Tápiószecső–Hévízgyörk 4-0 2-2

29. forduló: Hévízgyörk–Kóka 2-2 1-1

30. forduló: Diósd–Hévízgyörk 1-1 1-0

Az öregfiúk tavaszi eredménysora:

30. forduló: Mogyoród–Hévízgyörk 2-3
29. forduló: Hévízgyörk–Kartal 3-2
28. forduló: Kerepes–Hévízgyörk 1-4
27. forduló: Kistarcs–Hévízgyörk 1-3
26. forduló: Isaszeg–Hévízgyörk 1-2
25. forduló: Hévízgyörk–Bag 5-1
24. forduló: Hévízgyörk–Pécel 3-2
23. forduló: Szada–Hévízgyörk 6-4
22. forduló: GEAC–Hévízgyörk 2-3
21. forduló: Hévízgyörk–Erdőkertes 3-1
20. forduló: Aszód–Hévízgyörk 2-3
19. forduló: Vácszentlászló–Hévízgyörk 0-3
18. forduló: Hévízgyörk - Tura 2-1
17. forduló: Gödöllői LK - Hévízgyörk 4-0
16. forduló: Hévízgyörk–Gödöllői Taxi 2-2

A felnőtt csapat nyári edzőmérkőzéseinek menetrendje:

július 22. (vasárnap) 18:00 Hévízgyörk–Héhalom 
július 25. (szerda) Hévízgyörk–Gödöllő 
július 29. (vasárnap) Tura–Hévízgyörk 
augusztus 4. (szombat) 15:30 Mátranovák–Hévízgyörk 
augusztus 11. (szombat) 17:00 Hévízgyörk–Kerepes 

A 2007/2008-as bajnokság augusztus 19-én kezdődik, 
a sorsolás, illetve további részletek és eredmények 
megtekinthetőek a www.hevizgyorksc.hu honlapon!

http://www.hevizgyorksc.hu
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2007 május 1-én elindítottuk az iskolai asztalitenisz szakkört. 
Az első foglalkozáson öt gyerekkel kezdtük meg a játékot, azóta 
nyolc főre bővült a csapat. Minden pénteken 18 órától tarjuk 
az edzéseket, amelyre sok szeretettel várjuk a ping- pongozni 
szerető és megtanulni akaró gyerekeket. Azóta már sikerekről 
is beszámolhatunk. Május 12-én Veresegyházán vettünk részt 
egy tornán, ahol várakozáson felül teljesítettek a gyerekek. 

Eredmények: 
Lány 95-97 szül. Antók Renáta 2 helyezés
Lány 93-94 szül. Németh Dorina 2 helyezés
Fiú 95-97 szül. Mrkva Bálint 4 helyezés
 Németh Norbert 5 helyezés
Fiú 93-94 szül. Nagy László 8 helyezés
 Basa Ádám 7 helyezés
Serdülő fiú Basa Dávid 6 helyezés

Torda András sajnos a németországi kirándulás miatt nem 
tudott velünk tartani. (pedig éremre esélyes lett volna!). 
További sikereket kívánunk. 

Hévízgyörki Asztalitenisz Baráti Kör

Megalakultunk

COOP hírek
Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy üzleteink  2007. augusztus 01-től hosszabb nyitva tartással állnak az Önök rendelkezésére:

502.sz. maxi COOP Hévízgyörk, Vörösmarty u. 1.
H - P: 6.00 – 19.00
Szombat: 6.00 – 13.00
Vasárnap: 7.00 – 11.00

 • PARTY •  • PARTY •  • PARTY •  • PARTY •  • PARTY • 

2007. SZEPTEMBER 14-ÉN (pénteken) megrendezésre kerül a hévízgyörki 502.sz. maxi 
 üzletben a  Party. Várjuk Önöket szórakoztató programokkal, akciókkal, 

nyereményekkel, kóstolókkal és sok meglepetéssel !!!
 Gyerekeknek rajzverseny, arcfestés, lufifújás, kvíz játék, színpadi játék…stb.

ÚJ AKCIÓ2007.08.15-től 2007.08.27-ig ÚJ AKCIÓ

VÁSÁROLJON AKCIÓS TERMÉKEINKBŐL! Ízelítő az akció választékából:
Kristálycukor Csillám, Koronás 1 kg 199,-Ft Biopon mosópor hegyi,color 2 kg+15% 1199,-Ft
AMSTEL lager sör üv. 0,5 l 129,-Ft +üv. Tomi Krist. mpor color,normál komp.3kg  1499,-Ft
Borsodi vil.sör f.üv.0,5 l 129,-Ft +üv. Amodent fogkr. eredeti íz 75 ml. 149,-Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET 99,-Ft Danone Activia joghurt több íz 125g 89,-Ft
Eduscho dupla kávé őr. 250g 319,-Ft Zott tejföl 20% 330 gr 129,-Ft
PUR extra mosogatószer balzsam ut. 0,5 l 159,-Ft Huniz parasztkolbász  799,-Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK

A februártól működő TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYARENDSZERÜNK által a visszatérő  
vásárlóink egy új kedvezményben részesülnek.
A TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA használata során a vásárlások után  
a kártyán automatikusan gyűlnek a pontok. Az összegyűlt pontok alapján vásárlási  
utalványt kap a kártyatulajdonos, amit a következő vásárláskor beválthat.

Az összegyűjtött pontok mennyiségéről az alábbi ingyenes  
zöld számon érdeklődhetnek:  06-80-870-220

A COOP Club törzsvásárlójaként a Galga COOP Zrt. területén már 3000 tag használhatja a pontgyűjtő kártyáját.

Regisztráltassa magát COOP törzsvásárlóként – megéri!!!
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TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Telefon: 06-30-9325-821 •  E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

BERECZKI JÁNOSNÉ politikai munkatárs

Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.janosne@fidesz.hu • Fax: 06-28-435-220

Iroda: Tura, Tabán u. 42.  Nyitva tartás: július-augusztusban 
pénteken 15-18 óráig

Képviselői fogadóórák: 
Tura, Tabán u. 42. minden hónap utolsó péntek 16-18 óráig, 

vagy Bag, Szent Imre u. 52. (Polgármesteri Hivatal) minden hét 
csütörtök délelőtt.

Bejelentkezés: előzetes időpontegyeztetés alapján történik

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

RÉGI FÉNYKÉPEK GYŰJTÉSE FALUNKRÓL

Kedves Hévízgyörkiek!

Ezúton szeretnénk segítségüket kérni, hogy falunk múltját képes formában megőrizhessük.

Régi, a falut vagy a falu nevezetességeit, egyes részeit, a falubéliek életét ábrázoló képeslapokat, 
fényképeket szeretnénk összegyűjteni, hogy azokat elektronikus (digitalizált) formában tárolhassuk 

az utókornak (archiválhassuk).
Az archiválást követően tervezzük egy kiállítás összeállítását az összegyűjtött képekből.

Amennyiben Önök rendelkeznek ilyen képpel (képekkel), kérjük, hogy egy - a nevükkel ellátott 
borítékban juttassák azt el a Művelődési Házba, ahol átvételi elismervényt kapnak az átadott 

képekről. A képeket nyilvántartásba (lajstromba) vesszük, és az archiválás után visszaadjuk.
A borítékra kérjük, hogy írják fel a benne található képeslapok, illetve fényképek darabszámát és 

amennyiben lehetséges, mellékeljenek egy-egy rövid leírást az egyes képek tartalmáról.
(a rajta lévők neveivel, a helyszín adataival, a történés/esemény időpontjával stb.)

A gyűjtést 2007. október 31-én lezárjuk.
Kérjük, így járuljanak hozzá, hogy a fiatalabb generációk képekben is megismerhessék Hévízgyörk

múltbéli arcait, történelmét, településünk nevezetességeit, elmúlt korok életét, eseményeit!

Köszönettel:

Hévízgyörk község Önkormányzata

mailto:toth.gabor@fidesz.hu
mailto:bereczki.janosne@fidesz.hu

