
XVI. évfolyam 3. szám 2007. december

HÍRMONDÓ
A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYAINGYENES

Hévízgyörki

TartalomTartalom

KKözmeghallgatás és éves beszámoló özmeghallgatás és éves beszámoló 
a Képviselőtestület munkáa Képviselőtestület munkájáról  járól  22
Tájékoztató országos lakossági egészségfelmérésről Tájékoztató országos lakossági egészségfelmérésről 
az Aszódi kistérségben az Aszódi kistérségben 33
Kistérségi hírek Kistérségi hírek 44
Megjult a www.hevizgyork.hu oldal! 5Megjult a www.hevizgyork.hu oldal! 5
Tóth Gábor a külföldi befektetők Tóth Gábor a külföldi befektetők 
Galgamentére településéről tárgyalt Galgamentére településéről tárgyalt 55
Televíziót kaptak a „kicsinyek”! Televíziót kaptak a „kicsinyek”! 77
Új játszóudvar az óvodában Új játszóudvar az óvodában 88
Meglepetés óvodánknak Meglepetés óvodánknak 99
Hagyomány esztétikuma, a népszokás értéke! Hagyomány esztétikuma, a népszokás értéke! 99
Hátizsákos kirándulás Hátizsákos kirándulás 99
Szent Márton napja 1Szent Márton napja 100
Ovisakk 1Ovisakk 100
CoopCoop-napok 1-napok 111
Boldog új évet! 1Boldog új évet! 122
Akadályverseny Hévízgyörkről 1Akadályverseny Hévízgyörkről 122
Természetjáró szakkör kirándulása 1Természetjáró szakkör kirándulása 133
Márton-nap 1Márton-nap 133
Közlemény 1Közlemény 144
Szeresd édesanyádat! 1Szeresd édesanyádat! 144
Szüreti felvonulás és bál 2007.  1Szüreti felvonulás és bál 2007.  188
Kitüntetés a Hévízgyörki Asszonykórusnak 2Kitüntetés a Hévízgyörki Asszonykórusnak 200
Hévízgyörkiek a Nemzeti Múzeumban 2Hévízgyörkiek a Nemzeti Múzeumban 200
Hátfájásról 2Hátfájásról 211
Védőoltások a méhnyak rák ellen! 2Védőoltások a méhnyak rák ellen! 211
Jób adventje 2Jób adventje 222
Köztisztviselők kirándulása Schlüsselfeldben 2Köztisztviselők kirándulása Schlüsselfeldben 233
Schlüsselfeldiek Hévízgyörkön 2Schlüsselfeldiek Hévízgyörkön 244
Környezetvédelmi felhívás! 2Környezetvédelmi felhívás! 255
November 4-e 2November 4-e 255
Szeretetből Mikulás 2Szeretetből Mikulás 266
A bajnokA bajnok  köztünk él! 27köztünk él! 27
Vitorlázó Hévízgyörkről 2Vitorlázó Hévízgyörkről 288
Labdarúgás 2Labdarúgás 299



ÖNKORMÁNYZAT HÍREIÖNKORMÁNYZAT HÍREI HévizgyörkiHévizgyörki HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ2

A jelenlegi Képviselőtestület a legutóbbi önkormányzati 
választás óta eltelt egy év munkájáról, döntéseiről, ígére-
teinek megvalósulásáról tartott beszámolót a Művelődési 
Házban, melyen részt vettek településünk lakosai, civil 
szervezetek képviselői.

Bobál István polgármester úr megnyitó szavaiban 
megköszönte Hévízgyörk lakosainak, a választópolgá-
roknak, civil szervezeteknek a támogatását, és azt, hogy a 
jelenlegi Testület a lakosság teljes bizalmát érzi és élvezi.

A választáskor tett ígéretek közül kiemelve a legfon-
tosabbakat szólt: 
–  az adósságspirál megállításáról, 
–  a vagyonnövekedés megindulásáról, 
–  a környezetvédelemről,
–  településünk közbiztonságáról, 
–  közösségi életünkről, civil szervezetek működésének 

biztosításáról, 
–  környezetünk tiszta-

ságáról rendezettsé-
géről, 

–  ünnepeink méltó 
megünnepléséről, 

–  a még hiányzó köz-
művek problémáiról, 

–  a pályázatokról, 
–  és nem utolsósorban 

arról, hogy a Testület 
minden tagja (polgár-
mester, alpolgármes-
terek, testületi tagok) 
a megválasztásuk óta 
sem tiszteletdíjat, sem 
költségtérítést nem vettek fel, munkájukat önkéntesen és 
térítésmentesen végzik. Javadalmazásukat egyöntetűen 
településünk fejlődésének javítására ajánlották fel nemes 
gesztusként. Ez az összeg közel 10 millió forint megtaka-
rítást jelentett eddig az önkormányzatnak.

Beszélt továbbá az elmúlt egy évben elvégzett jelentős 
munkálatokról, közülük külön kiemelve a következőket:

• A Magyar Közút Kht. az Ady Endre, Kossuth Lajos 
és Fürst Sándor utcákban elvégezte a közúti vízlevezető 
árkok gépi megtisztítását. A lakosságot az Önkormány-
zat ebből az alkalomból felkérte az átereszek utólagos 
kitakarítására, amelyet „tisztelet a kivételnek”, nagyon 
kevesen végeztek el. A vízelvezetés biztosítása érdekében 
az Önkormányzat a munkát a közhasznú munkásokkal 
elvégeztette.

• A 2002-ben befejezett szennyvízcsatorna-hálózat 
megépítésekor kikötött garanciális idő ebben az évben 
augusztus 31-én lejárt. Az eddig garanciálisan elvégzett 
8,8 millió Ft helyreállítási, javítási munkálatokon túlme-
nően a garanciát elvállaló kivitelező még további 18 mil-
lió Ft értékű munkával adós maradt. Ezt a pénzt az Ön-
kormányzat visszakérte tőlük, és bankgaranciából vissza 
is kapta. A továbbiakban a javításokat, karbantartásokat 
már ebből a pénzből az Önkormányzat fogja fi nanszíroz-
ni.

• Az önkormányzatunk 350 millió Ft értékben köt-
vényt bocsátott ki, melyet 3 éves moratórium mellett 
további 12 év alatt kell majd visszafi zetni. Ezen ideig a 
kapott forrással az Önkormányzat szabadon, a terveinek 
megfelelő döntések szerint gazdálkodhat, használhat fel 
összegeket, de akár a szabad forrás-részeket meghatáro-
zott időkre lekötheti, kamatoztathatja is.

Az eltelt egy év 
munkájának értékelé-
se során a következő 
teljesítéseket végezte el 
az Önkormányzat és a 
Képviselő Testület:

• A képviselői illet-
mény és költségtéríté-
sek megtakarításaiból 
sikerült az óvodában 
a még hiányzó jelentő-
sebb beruházásokat el-
végeztetni (étellift  be-
építés, védőberendezé-
sek beszerelései stb.).

• Sikerült az eddig felhalmozódott adósságok megállítása, 
a pénzügyi helyzet konszolidálása, részint a megtakarítások-
ból, részint a továbbiakban forrásnövelő beruházások végre-
hajtásával, mely a 2008. évi költségvetésben realizálódik.

• A vagyonnövelés érdekében első lépésként még 2006. 
októberében a temető mellett telekvásárlás történt önkor-
mányzati célokra. További lépésként kell megemlíteni az 
egészségház (orvosi rendelők) utólagos akadálymentesí-
tését, amellett az egészségház belső festését, mázolását, 
vizesblokk felújítását, nyílászárók utólagos hőszigetelését. 
Ez utóbbi munkák költsége közel 4 millió Ft volt.

• Már említést nyert az óvoda – de nem hallgatható el, 
hogy a már említetteken túlmenően minden ÁNTSZ előírás-
nak megfelelő módosítás elkészült, valamint 2,5 millió Ft ér-
tékben játszóteret sikerült az óvoda udvarára varázsolni.

Közmeghallgatás és éves beszámoló 
a Képviselőtestület munkájáról november 10-én 

(szombaton) délután 18 órakor a Művelődési Ház 
nagytermében
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• A Művelődési Ház pályázott és nyert 1,7 millió Ft ös-
szeget, melyet ifj úsági közösségi tér kialakítására fordítunk. 

• Beadásra került egy nagyobb léptékű pályázat kö-
zel 278 millió Ft értékben az általános iskola bővítésére, 
felújítására, modernizálására, melyet reményeink szerint 
március végén el fogunk nyerni.

• A jászfényszarui Samsung Rt-től kaptunk 3 db, 
egyenként is nagyértékű tv készüléket, melyből 1-1 db-
ot kapott az óvoda, iskola, ill. művelődési házban helyet 
kapó közösségi művelődési tér.

• Széleskörű közösségi összefogással elkészült a sport-
pályán a sportház első üteme, mely szintén részben pá-
lyázati pénzből került fi nanszírozásra. Az épület értéke 
eléri a 35 millió Ft-ot.

• Fejlesztésre került a temetői ravatalozó, a járda meg-
hosszabbítása, a külső kerítés és hulladékgyűjtő konténe-
rek is kerültek a temetői szolgáltatásokhoz.

• Az elmúlt egy évben két alkalommal szerveztünk 
sikeres köztisztasági napot, melyet egész községünk te-
rületére kibővítettünk. Ezekkel csatlakoztunk a Magyar 
Közút Kht. országos felhívásához. Dicséretet érdemel-
nek, és külön köszönet fi ataljainknak az itt végzett mun-
kájukért.

• Civil szervezeteink működnek, szervezeti életük 
eredményei a közösség javára végzett tevékenységeik 
mindnyájunk számára nyilvánvalóak, rendszeres támo-
gatásukról gondoskodunk.

• Településünk, környezetünk tisztasága érdekében 
pályáztunk és nyertünk egy kistérségi pályázati konst-
rukcióban, melynek eredményeként 4 fő munkatársat 
tudtunk foglalkoztatni november 30-ig köztisztasági 
munkák elvégzése érdekében.

Lejegyezte: T.A.

Az Aszódi Kistérségi Iroda sikeres pályázatot nyújtott be az Egészség 
Porta Egyesület által meghírdetett, „Partnerség az egészségért” című 
programban való részvételre. A program célja kistérségünk népegész-
ségügyi programjának fejlesztése, alakosok egészségi állapotának és 
életminőségének javítása a helyi egészségtervek alapján. A prevenciók 
és fejlesztések megvalósításához  szükség van a kiindulási helyzet, va-
lamint a problémák feltérképezésére a lakosság kérőíves egészségfel-
mérése által.

A kérdőíves vizsgálat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani 
Központ (OSZMK) megbízásából történik. A Felmérésben haszná-
landó kérdőívet nagy tudományos tekintélyű nemzetközi szervezetek 
ajánlásai és az eddigi hazai tapasztalatok alapján készültek. Az orszá-
gos felmérés során az OSZMK megbízásából az Aszódi kistérség tele-
pülésein véletlenszerűen Kiválasztott 1000 felnőtt lakost keresnek fel 
otthonában az Egészség Porta Egyesület kérdezői 2007. október –De-
cember között. A mintavételi eljárás során 88 hévízgyörki lakos került 
kiválasztásra.

A részvételre felkért személyeket úgy választották ki, hogy összes-
ségükben az egész magyar lakosságot jelenítsék meg. A sikeres prog-
ram megvalósítása érdekében kérjük, hogy amennyiben az Egészség 

Porta Egyesület kérdezője (Szilágyiné Pápai Anna ) felkeresi önt, mű-
ködjön együtt vele és vegyen részt az Egészség Porta Egyesület által 
szervezett kérdőíves lakossági Egészségfelmérésben. A kérdések meg-
válaszolásához várhatóan körülbelül egy órát kérünk az Ön idejéből. 
A felmérésban az Ön személyére vonatkozó minden információt tit-
kosan kezelünk. A felmérésben részvevők személyiségi jogait védel-
mező törvényi előírásoknak megfelelően az Ön adataihoz semmilyen 
személy vagy hatóság nem férhet hozzá az Ön engedélye nélkül. A 
személyét azonosító információt - mint például a nevét és lakcímét- 
nem tartalmazza a kérdőív, így  még a kutatók sem fogják tudni az Ön 
válaszait személye szerint azonosítani. A személyes adatait tartalmazó 
eredeti dokumentumot az illetéktelen hozzáférést kizáró biztonsági 
rendszabályok betartásával tárolják, és öt év múlva megsemmisítik. 
A fentiekre az is garanciát nyújt az Ön számára, hogy a kutatást eti-
kai szempontból az Egészségügyi Tudományos Tanács, adatvédelmi 
szempontból pedig az adatvédelmi ombudsman engedélyezi és ellen-
őrzi. Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, 
hétköznapokon 9-16 óra között hívhatja a 06-1-476-6416-os számot, 
ahol az OSZMK munkatársai készséggel nyújtanak Önnek további 
felvilágosítást.

Tájékoztató országos lakossági egészségfelmérésről 
az Aszódi kistérségben

Együttműködését előre is köszönjük!

 Országos Szakfelügyeleti EgészségPorta Egyesület Aszódi Kistérségek Iroda
 Módszertani Központ
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Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tár-
sulása Tanácsa legutóbbi ülésén módosította Társulási 
megállapodást. Ezzel egyidejűleg szükségessé vált a vál-
tozások átvezetése a Tanács, illetve a Társulás működését 
meghatározó szabályzatokban is.

A Szervezeti és Működési Szabályzat javasolt módo-
sítását a Tanács egyhangúlag elfogadta. A Tanács tagjai 
úgyszintén elfogadták a Közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések rendjének szabályzata módosítását.

A pénzügyi vezető tájékoztatta a Tanács tagjait a Tár-
sulás 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról. 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása költségvetése a következőképpen alakult a 3. 
negyedévben: bevételi főösszeg: 155 269 028, kiadási 
főösszeg: 155 269 028,- Ft 

A Tanács a pénzügyi beszámolót elfogadta, és jogérvé-
nyesnek mondta ki.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa az alábbiak szerint 
fogadta el a 2008. évi feladat-ellátás 
szakmai tervét: 
1. Közoktatás

–  közoktatási szervezői feladatok 
A társult önkormányzatok fenn-

tartásában működő közoktatási intéz-
mények körében szervező feladatok 
ellátása

–  szakszolgálati feladatok: neve-
lési tanácsadás logopédiai ellátás

A feladatot ellátó intézmény: Aszó-
di Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata

–  pedagógiai szakmai szolgálta-
tások szervezése – éves megállapodással a Prekog 
Pedagógiai Szolgáltató Intézettel

2. Szociális és gyermekjóléti feladatok
–  gyermekjóléti feladatok (Aszód központtal, intéz-

ményfenntartó társulási megállapodás alapján) 
–  családsegítés (Aszód központtal, intézményfenn-

tartó társulási megállapodás alapján)
–  házi segítségnyújtás (Aszód központtal, intézmény-

fenntartó társulási megállapodás alapján)
–  nappali ellátás (Aszód központtal, intézményfenn-

tartó társulási megállapodás alapján)
A fenti feladatokat ellátó intézmények: Kistérségi 

Gondozási Központ, Aszód
–  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A feladat ellátó szervezete: MEGMENTŐ Szociális Se-

gítségnyújtó Kht.
–  támogató szolgálat

A feladatot ellátó szervezet:  ÉFOÉSZ- Galgamenti Tá-
mogató Szolgálat
3. Belső ellenőrzési feladat: a Társulás munkaszervezete 
függetlene belső ellenőre által. 
4. A társult önkormányzatok kinyilvánították akaratukat 
az informatikai és munkavédelmi feladat kistérségi szintű 
ellátására, melynek előkészítése folyamatban van.
5. A fentieken túl a Társulási Tanács támogatja a többcélú 
társulás keretein belül létrejött közoktatási intézmény-
fenntartó társulásokat:

–  Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó tár-
sulás (óvoda, általános iskola),

–  Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó 
társulás (általános iskola).

 A 2008. évi feladat-ellátás szakmai terve alapján ké-
szült el az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása 2008. évi költségvetési koncepciója, amely 
szerint a 2008. évi tervezett bevételek és kiadások összege: 

115 821 900,- Ft. A Tanács a költség-
vetési koncepciót elfogadta. 

A társult önkormányzatok jövő 
évi belső ellenőrzési igényeit – így 
a Társulás munkaszervezetéét is – a 
belső ellenőrzési vezető egyeztette az 
érintett polgármesterekkel és jegy-
zőkkel, ennek alapján készült el a 
társult önkormányzatok 2008. évi el-
lenőrzési terve.

A Tanács az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú Társulá-
sa költségvetési szerveinek (Aszódi 
Kistérségi Iroda és Aszódi Kistérség 

Pedagógiai Szakszolgálata) 2008. évi belső ellenőrzési 
munkatervét elfogadta. A munkaterv alapján a kötele-
zettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés 
szabályszerűségének vizsgálata, valamint közpénzek fel-
használásával kapcsolatos törvény alkalmazásának ellen-
őrzése áll az éves program középpontjában.

Az egyebekben a polgármesterek meghallgatták Bag 
polgármesterének tájékoztatását, miszerint a települése-
ken átmenő forgalom csökkentése érdekében kezdemé-
nyezte a 3105-ös út forgalmi rendjének módosítását, va-
lamint a balesetveszély csökkentése érdekében a 3-as főút 
és a 3105-ös út kereszteződésének átalakítását.

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
2007. november 21-én tartotta ülését az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása Tanácsa
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A látogatás célja a két ország közötti barátság, a gazdasági 
és idegenforgalmi kapcsolatok ápolása és erősítése volt. 
Közismert tény, hogy Tajvan a világ 16. legnagyobb pén-
zügyi befektetője. A Dunántúl nagyságú, hegyekkel borí-
tott területen közel 20 Millió 
ember él. 

A protokolláris látogatáson 
túl Tóth Gábor a térség befekte-
tési lehetőségeit, idegenforgal-
mi, turisztikai látványosságait 
tartalmazó ismertető anyagot 
vitt magával, és a tárgyalá-
sok során személyes prezen-
táció keretében igyekezett a 
meghívásukra megjelent gaz-
dasági képviselők részére az 
érdeklődést felkelteni. 

Ching-yu-Yao a Kínai 
Köztársaság Parlamentjének 
(Tajvan) alelnöke ígéretet tett 
arra, hogy megvizsgálják a 
befektetési lehetőségeket, és 
örömmel konstatálta, hogy 
a protokolláris találkozón 
túlmenően konkrét ajánlatokat is kapott Tóth Gábortól.

A tárgyalásokat követően a Képviselő úr tervei között 
szerepelt a választókerületbe, ezen belül Bag községbe 

meghívni a Kínai Köztársaság Budapestre akkreditált 
képviseletének vezetőjét, James T.N. Lee urat, hogy a 
Tajvanon tett látogatás folytatásaként idehaza közvetlen, 
működőképes kapcsolat alakuljon ki a tajvani befektetők 

és a Galga-mente községei 
között. Időközben a tajvani 
képviselet magyarországi ve-
zetésében személyi változás 
történt, ezért a találkozó 2008-
ban lesz az újonnan kinevezett 
képviselő részvételével. 

Tóth Gábor országgyű-
lési képviselő Tajvanba 
történő elutazása előtt svéd 
élelmiszer feldolgozó cég 
képviselőjével is tárgyalt 
Kovács József, kartali agrár 
vállalkozó bevonásával ar-
ról, hogy az őstermelők és 
mezőgazdasági vállalkozók 
részére a Grippen-program 
keretében lehetőség nyíljon 

egy magas szintű technológia beiktatására, az itt 
megtermelt termékek piacra juttatására. 

-bereczki-

Tajvani tőke, svéd Grippen-program

Tóth Gábor a külföldi befektetők 
Galgamentére településéről tárgyalt

Tóth Gábor Pest megye 5. sz. választókerületének országgyűlési képviselője és egyben Bag polgármestere 
2007. október 3o – november 3. között félhivatalos, baráti látogatáson vett részt Tajvanon, a Kínai Köztársaság 
Kormányának meghívására. Együtt utazott még a delegáció tagjaként dr. Gruber Attila és dr. Vitányi István or-
szággyűlési képviselő (FIDESZ) is. 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy Hévízgyörk 
község honlapja megújuláson megy keresz-
tül. Az oldalon megtalálhatják a legfontosabb 
tudnivalókat Hévízgyörkről, az intézmények, 
egyházak elérhetőségeit, és az aktuális híreket, 
közleményeket. A honlapon megtalálható a 
Galga Televízió aktuális műsorrendje és a Hé-
vízgyörki Hírmondó eddig megjelent számai 
is letölthetők. A portál gyakran, folyamatosan 
frissül, a minél színvonalasabb megjelenés ér-
dekében várjuk szíves észrevételeiket.

Bobál Zoltán

Megújult a www.hevizgyork.hu oldal!
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FONTOS KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Magyar államkincstár közép-magyarországi regionális igazgatóságának családtámogatási 
ügyfélszolgálati irodája a 1134 Budapest Lőportár u. 3/B-ből elköltözött

ÚJ CÍME:

1139 Budapest Váci út. 71. (Megközelíthető: 3-as metró Árpád-híd megálló)
Tel.:  349-93-84 • fax:  350-25-22

Ügyfélfogadás: Hétfő-kedd 8–1530

 Szerda 8–1730

 Csütörtök–Péntek 8–12

 GÁZÁRTÁMOGATÁSI ÜGYEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA:

1115 Budapest XI. ker. Bartók Béla út 120-122 • Levelezési cím: 1431 Budapest Pf. 148.

Tel.: 371-9947, 371-9939 • fax.: 371-9959

Ügyfélfogadás: Hétfő – Csütörtök 8–17
 Péntek 8–12

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

FELHÍVÁS
Felhívom a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők fi gyelmét, hogy  a közgyógyellátás iránti kérelem 

az igazolvány lejárata előtt három hónappal is benyújtható. 
Az eljárás menete nem változott, kérjük időben indítsák el a hosszabbítást.

Felmerülő kérdésükkel a 06-28-436-297 és 06-30-405-1486 telefonszámokon kérhetnek felvilágosítást.

Bankóné Nagy Erzsébet
Igazgatási előadó

DÍSZRUHÁBAN HÉVÍZGYÖRK

Idén télen Hévízgyörk is felöltötte ünnepi ruháját.
Tizenhét darab világító dísz került a főút menti oszlopokra, jelezvén az advent 
közeledtét. A fenyő, hullócsillag és harang alakú színpompás „öltözetre” egy 
részben pályázattal elnyert támogatás révén tett szert a község. A mindan-
nyiunk örömére csodás hangulatot varázsló díszek reményeink szerint a jövő 
évben is felkerülnek az oszlopokra és szeretnénk, ha a falu hosszabb szakaszát 
díszítenék eff éle karácsonyi motívumok.
Addig is, érdemes a hosszú téli estéket egy-egy sétával zárni a díszekkel szegett 
főút mentén, hogy miközben bennük gyönyörködünk, az általuk keltett hangu-
lat segítsen átérezni a közelgő ünnep üzenetét.

Bobál Zoltán
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TELEVÍZIÓT KAPTAK A „KICSINYEK”!

Mint tudjuk, életünkben a tanulás folyamata már születésünk előtt az 
anyaméhben elkezdődik és életünk végéig tart. A gyermekkor legfon-
tosabb évei az óvodáskor ideje. Az elmúlt évtizedtől egyre nagyobb sz-
erepet kapnak a tanítás, tanulás folyamatában a pedagógiai kelléktár-
ban az elektrotechnika által készített korszerű elektronikus termékek 
is, mint például a számítógép, televízió. A vezető világmárkák között 
nagy a versengés, hogy minél korszerűbb technikai berendezéseket 
állítsanak elő, ezáltal az emberek mindennapi életét könnyebbé, 
teljesebbé tegyék. Az egyik ilyen vezető világmárka a SAMSUNG Elec-
tronics Magyar Zrt. is azon dolgozik, hogy termékeivel, fejlesztéseivel 
magas színvonalú, az emberi igényeket mind tökéletesebben kielégítő 
életminőség javításán dolgozó elektronikai vállalattá emelkedjen.

A Televíziógyár vezetői úgy döntöttek, hogy megajándékozzák tel-
epülésünk oktatási intézményeit új televízió készülékekkel a gyerme-
kek nagy örömére, és az oktatás-nevelés színvonalának emelésére.

A hévízgyörki óvodások és iskolások részére polgármester úr adta át a készüléket, melyet a Samsung Televíziógyár 
jászfényszarui üzeméből küldtek.

Bobál Zoltán

KÖZLEMÉNY
A Közalapítvány a Hévízgyörki Óvodás Gyermekekért Közalapítvány 2006-ban juttatott SZJA 1% felhasználásáról

2006. novemberében 456 175 Ft személyi jövedelemadót juttatott az APEH közalapítványunknak a 2005. évi 1%-os felajánlások ered-
ményeként.
A 2005. évről megmaradt 320 520 Ft és a  2006. évi 456 175 Ft SZJA keretből az óvodavezetői iroda, a nevelői szoba(tárgyaló), valamint a raktár 
helység bútorzata – asztalok, irat konténerek, székek, szekrények – összesen 1 398 800 Ft értékben kerültek beszerzésre. Még 560 000 Ft kiegy-
enlítésre vár.
A napokban szállították le a bútorokat, melyek nagyon esztétikusak, praktikusak, kényelmesek. Az új óvodában még vagy egyáltalán, vagy a régi 
rossz  hasonló rendeltetésű bútorok voltak használatban.
Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-át alapítványunknak ajánlotta fel, egyben kérjük, hogy a következő bevallási időszakban is hasonlókép-
pen részesítsék előnyben  a hévízgyörki óvodás gyermekek támogatását.
Adószámunk: 19178958-1-13

Hévígyörk, 2007. október 26.
Gólyáné Dudás Edit

a kuratórium  gazdasági vezetője
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Új játszóudvar az óvodában
Még 2007. tavaszán részt vett óvodánk a Pannon GSM Távközlési Zrt. által 
meghirdetett programban, mely sikeres pályázat esetén felépít egy új ját-
szóteret a pályázó intézménynek. A pályázati anyag leadási határideje 2007. 
márciusa volt, melyben hosszas bemutatkozás, jellemzés mellett fényké-
pekkel is igazolni kellett a már meglévő „üres” óvodai udvart. A beérkezett 
munkák ez év augusztusában kerültek elbírálásra. Intézményünket 2007. 
szeptember 12-én értesítették a pályázat elnyeréséről.

Idézet a levélből: „ Örömmel értesítjük, hogy 2007. szeptember 27-én 
előzetes egyeztetésünk alapján játszóteret építünk A Hévízgyörki Napköziott-
honos Óvodába. A program a Pannon GSM Távközlési Zrt. felajánlásával, 
illetve aktív közreműködésével, a Hatteras Kft . Ötlete, és szervezése segítsé-
gével valósulhat meg Önöknél. Gratulálunk a sikeres pályázathoz, mellyel sok 
más jelentkező közül a Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda nyerte el ezen 
lehetőséget. Reményeink szerint az új játszótérrel hosszú évekre örömet okoz-
hatunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt..

Szeptember 26-án kerültek beépítésre a játszótér elemei, melyek ren-
delkeznek minden elvárt minősítéssel ill. a kötelező EU szabványokkal 
is. A játékok bebetonozását Tóth Attila pécsi faműves, népi iparművész 
és három segítője végezte (Kende Zoltán, Kollár Gábor, Paksi Zoltán.). 

Azonban sokan mások is részesei voltak a munkálatoknak, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani:
•  Nagy Gergely Máté és Réka apukájának
•  Kiss József hévízgyörki vállalkozónak egész napos munkájáért
•  Maros Építőanyag kereskedésnek Tura, amely felajánlotta a beépítéshez szükséges építőanyagokat
•  Hévízgyörk Önkormányzat dolgozóinak, Maródi Sándornak és a többieknek
2007. szeptember 27-én, egy csütörtöki napon, népes csapat lepte el óvodánk udvarát. Egy kis szakmai eligazítás 

után a sok szorgos kéz munkához is látott. Az előző nap beállított új udvari játékok lefestése volt a feladat. A lelkes 
csapat hamar elkészült, még színes fi gurákkal is kidíszítették a játékokat.( fénykép amit Varga Mihály készített) Az így 
elkészült játszóudvar a „Csillagkapu” nevet kapta. Délután már az átadás színhelyén állhattunk nagycsoportos óvodá-
sainkkal, akik műsorral kedveskedtek a munkálatokban résztvevőknek, valamint a Polgármester Úrral, Nanni nénivel 
és a Pannon GSM képviselőivel. Sok hasznos útravaló és kedves szó után megkaptuk az adománylevelet. A felnőttek 
után a gyermekek is köszönetüket fejezték ki. Ilcsi néni és Éva néni vezetésével előadták kis műsorukat. Majd a sok-
sok felszálló léggömb árnyékában mi is átadtuk az óvodásaink által készített kedves kis ajándékot.

A gyermekek izgatottan várták, hogy kipróbálhassák a hintákat, mászókákat, csúszdát  stb.
A nap mindenki megelégedésére gyerekzsivajtól, örömteli sikongatástól hangos játékkal ért véget.
Az óvodások azóta is élvezik a játékok adta örömteli lehetőségeket!

fotók: Varga Mihály
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Meglepetés óvodánknak
Alig telt el néhány nap az új tanévből, máris kedves vendég érkezett óvodánkba.

Meglátogatott minket Hévízgyörk Polgármestere Bobál István aki természetesen nem üres kézzel érkezett.
Óvodánk egy nagy képernyős színes televíziót kapott, melyet a Polgármester Úr adott át a gyermekeknek. Ez a 

hasznos ajándék nagymértékben segíti az óvodapedagógusok és a gyermekek közös munkáját. A gyermekek az óvoda 
tornatermében gyülekeztek, hogy megköszönjék a kedves meglepetést. A nagycsoportosok legkedvesebb köszöntő 
daluktól zengett a megtelt tornacsarnok. 

Mindannyiunk nevében szeretnénk ezúton is megköszönni a SAMSUNG Electronics Magyar Zrt.  vezetőségének és 
a polgármester úrnak a hosszú évekre szóló ajándékot!

Óvoda dolgozói

Hagyomány esztétikuma, a népszokás értéke!
A néphagyomány az élet minden területére kiterjedt, szabályozta az ünnepek, hétköznapok ritmusát, példát adott a 
méltó ünnepléshez, éppen úgy mint a munkavégzés ritmusához.

A gyerekek az ismétlődő szokások átélésével megtanulták, mit illett tenni, mivel lehetett emlékezetessé tenni, és a 
hétköznapoktól megkülönböztetni a jeles napokat.

A szokások felelevenítése és előadása a nevelés könnyű segédeszköze az óvodapedagógusok kezében. A mai 
modern nevelés minden fontos eleme megtalálható a szokások előadásakor:

•  viselkedésmód, ami szabályozza a közösségi alkalomhoz illő magatartás kifejezését.
•  A tiszta beszéd, a világos előadási stílus készségének kialakítása
•  A hangsúly éreztetési készsége
•  A közös éneklés
•  A tánc és játék mások előtti bemutatása
•  Az alkalmi öltözet, ruha használata
•  Az ünnepi étkek megismerése
A Hévízgyörki Óvodások az életfordulóhoz köthető
népszokást, a lakodalmast jelenítik meg most itt Önöknek. Több mint 10 éve minden tanév végén a mindenkori 

nagycsoportosok irányításával elevenedik meg a lakodalom.
Napjainkban a régi szokások megtartása a kulturális örökség ápolását jelenti, a gyökerek őrzését, megerősítését. 

Tisztelettel meghívjuk Önöket 2008. június 6-án pénteken Hévízgyörkre az Ovi lagziba.
Most pedig jó szórakozást kívánunk, mulassanak velünk!

Egy szép őszi délelőtt útra keltek a nagycsoportos óvo-
dások.

Igen hosszú gyalogtúrára vállalkoz-
tunk, hiszen úti célunk a hévízgyörki 
erdő volt.

A természet színpompá-
ban fogadott bennünket, ahol 
megfi gyelhettük az őszre jel-
lemző jegyeket. Meghallgat-
tuk a madarak csicsergését, 
a szellő susogását, az erdő 
neszeit. Mivel gyermekeinket 
természetvédelemre is neveljük, 
ezért sokat beszélgettünk a növények 
védelméről, megóvásáról. Volt rá idő bőven, 
hiszen a tízórait is a szabadban fogyasztottuk el. Az üde, 

friss levegő fokozta az étvágyat, és ehhez hozzájárult még 
az is, hogy mindenki a saját hátán, zsákjában cipelte az 

elemózsiáját. Gyűjtöttünk terméseket, őszi 
faleveleket. Énekeltünk őszi dalokat, 

mondogattunk verseket. Tapos-
tunk az őszi avarban, bújócs-

káztunk a vastag törzsű fák, 
lombok között.

Kellemesen elfáradtunk és 
igazi élményekkel gazdagod-

va tértünk vissza az óvodába. 
Köszönjük a bennünket elkísé-

rő szülők segítségét, reméljük ők 
is velünk együtt sokáig emlékeznek 

majd erre a vidám kirándulásra.
Éva néni és Ilcsi néni

Hátizsákos kirándulás
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Első alkalommal emlékezett meg az iskola és az 
óvoda együtt Szent Márton napjáról.

A rendezvényen lehetőségük volt a szü-
lőknek és gyermekeiknek egyaránt, hogy 
megismerkedjenek a Márton napi ha-
gyományokkal.

Ezen alkalomból ludas mondó-
kákat, dalos játékokat, gyűjtöttek az 
óvó nénik, melyeket közösen énekel-
tek, játszottak az érdeklődőkkel. A 
mondókázás mellett lehetőség volt 
különböző rajztechnikákkal ismer-
kedni, melyek segítségével „ludas 
képet”, síkbábot lehetett készíteni. Az 
ügyesebbek a mécses készítés rejtel-
meibe is betekintést nyertek.

Egy igen érdekes előadás keretén 
belül, melyet Gál-Gyetván Márta és Gó-
dor András tanárok tartottak, mindenki 
ismereteket szerezhetett Márton püspök élet-
rajzáról, a Márton naphoz kapcsolódó népha-

gyományokról, valamint a Hévízgyörki Öregtemp-
lom történetéről, mely szintén a Szent Márton 

nevet viseli. Az előadást különleges képekkel 
illusztrálva tették még érdekesebbé szá-

munkra.
A mozgalmas tevékenykedés közben 

libazsíros-hagymás kenyérrel, sült al-
mával és forró teával kedveskedtek az 
iskola dolgozói a résztvevőknek.

Az esti félhomályt a mécsesek vi-
lágító fényével tettük még hangulato-
sabbá. Sajnos a váratlan, nagy hóesés 
miatt felvonulásunk az Öregtemp-
lomhoz elmaradt, így az iskola folyo-
sóján, égő mécsesekkel, ludas dalokat 

énekelve zártuk Szent Márton napját.
Reméljük, hogy e szép és különleges 

délutánnal sikerült egy új és mégis régi 
időkre visszanyúló hagyományt teremteni 

Hévízgyörkön.
Óvónők

Szent Márton napja

Örvendetes jelenség Hévízgyörkön (is), hogy az óvodás 
gyerekek szülei egyre inkább döntenek úgy, hogy cseme-
téik már életük korai szakaszában foglalkozzanak „táblás 
játékokkal”. A hazánkban is népszerű sakk hasznosságá-
ról már írtunk a korábbiakban. Olyan évezredes játékról 
van szó, melynek nélkülözhetetlen eleme a gondolkodás, 
tehát e játék rendszeres gyakorlása erőteljesen visszahat a 
gondolkodásra olymód, hogy fejleszti azt. Ezzel párhuza-
mosan olyan viselkedésmintákat sajátíthatnak el a csöpp-
ségek, melyek komoly értékeket képviselnek, s melyek 
nélkül elképzelhetetlen lenne a versenytermek nyugodt, 
csöndes, de mégis feszültségtől vibráló légköre. 

Mi, sakkozók, azt szoktuk mondani, hogy a sakkozás 
önmagában semmire sem jó, de rengeteg jó tulajdonsá-
got fejleszt egyszerre.  A Galgavidéki Sakkbarátok Sport-
egyesülete utánpótlás nevelés céljából vitte be ezt a spor-
tot szűkebb régiónk oktatási és nevelési intézményeibe, s 
ebben már évekkel ezelőtt partnernek mutatkozott a Hé-
vízgyörki Napköziotthonos Óvoda is. Vannak már olyan 
iskolás versenyzőink, akik óvodában kezdték az egysze-
rűbb logikai játékok gyakorlását, s ma már rendszeres 
szereplői a legkülönbözőbb ifj úsági sakktornáknak, ahol 
ráadásul jó helyezéseket is érnek el olykor. A Pintér test-
vérek (Bianka és András) szereplése egyre ígéretesebbnek 
tűnik a versenyeken. Bandika például legutóbb éremmel 
tért haza Gödöllőről, a Pest megyei ifj úsági versenysoro-
zat harmadik felvonásáról, ahol jelesre vizsgázott küzdeni 

tudásból. Ifj úsági megyei szintű tornán dobogósnak len-
ni nem kis teljesítmény. Gratulálunk! A Horák testvérpár 
is rendszeresen látogatja a sakktornákat. Ők is tehetséges 
sakkozók (különösen Vanda), hiszen a foglalkozásokon 
egészen jó lépéseket látnak meg. Sajnos a kissé még „kap-
kodó stílusuk” megbosszulja magát, mert nyert állásban 
fi gurákat néznek el, s mintha kissé zavarná őket a ver-
senyeken kötelező órahasználat (innen a kapkodás). Ezt 
persze ki lehet nőni. Szót kell ejtenem a Darabont fi vérek 
egyre jobb szerepléséről is, bár nekik osztódniuk kell a 
sakk és a foci között, mert a labdajátékban is tehetségesek 
(különösen Gábor). Szóval ezek a srácok valamennyien 
az óvodában kerültek a sakk közelébe, s ma már verse-
nyeznek. E három testvérpár alkotja iskolában a haladó 
csoportot, s csatlakozott hozzájuk még két kisebb, te-
hetséges növendék, Juhász Flóra (Bagról) és Torda Dá-
vid. Nyilván nem minden óvodás növendékünkből lesz 
versenyző, de a tehetségesebbeknek lehetőségük van a 
tovább fejlődésre, hiszen az iskolában folytatjuk, amit az 
óvodában elkezdtünk.

Az oviban két csoportban foglalkoznak a gyerekek 
sakkal. A nagycsoportos haladók egészen ügyesek, hi-
szen végig dolgoztuk a tavalyi évet. Mind a lányok, Balázs 
Brigi és Rajkó Zsuzsa, mind a fi úk, Barna Kolozs, Ben-
kó Dominik, Bolbás Bence, Halász Péter és Nérer Doni 
egyre magabiztosabban tologatják a fi gurákat a megfelelő 
helyre. A „középsős” kezdők körében nagy az érdeklő-

Ovisakk
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dés, a gyerekek motiváltak a fi gurás játékra, köszönhető-
en a segítő óvónéniknek is. Foglalkozások előtt Timi néni 
beszállítja a „sakkosokat” a „sakkos vonatba”, majd „át-
vonatozunk” az előkészített sakkszobába, ahol máris asz-
talhoz ülnek a „sakkcsemeték”. Egyelőre a fi gurák nevé-
vel, értékével és helyével ismerkednek az alapállásban, de 
játsszuk már a Nyuszi, négy vadászt és a Gyalogháborút 
is. Ez utóbbi két, viszonylag egyszerű játékban már keres-
ni kell a legjobb lépéseket, vagyis az utat a győzelemhez. 
Ebben a csoportban akadtak néhányan, akiket nem tud 
még lekötni ez a játék, velük természetesen jövőre újra 
találkozunk. A kezdők létszáma így is elég nagy, de vált-
juk egymást az asztaloknál. A kezdő csoportban tehát 
Bányánszki Gréta, Basa Rózsa, Darabont Eszter, Egri Mi-
lán, Magda Máté, Petes Aletta, Rajkó Márton, a Reményi 

ikrek (Csaba és Kristóf), Sápi Donát, Szűcs Áron, Tóth 
Hajnalka és Tóth Tivadar szerepel a heti két alkalommal 
megtartott foglalkozásokon. A tehetségesebbekkel ter-
mészetesen találkozunk jövőre is a haladók körében.

A sportegyesület és az óvoda együttműködése zavar-
talan. A hévízgyörki „ovipalota” ad otthont a minden 
évben megrendezett regionális sakktalálkozónak, ahol az 
ikladi és turai óvodáskorú sakknövendékek találkozhat-
nak a helyiekkel és összemérhetik játéktudásukat. Egyér-
telmű, hogy az óvoda vezetése, s valamennyi dolgozója 
nyitott minden olyan új dolog befogadására, mely az ovis 
gyerekek egészséges fejlődését segítheti.

Tóth Máté József
a GVSE elnöke

                 -napok
2007. szeptember 25-én Coop – napokat tartottak Hévízgyörkön. Óvodánk középső- és nagycsoportosai is ellátogattak 
a rendezvényre. Már napokkal előbb elkezdték a gyermekek és az óvó nénik a lelkes készülődést. Mindez abból állt, 
hogy rajzot készítettünk az ABC-ről. Mindenkinek más és más jellegzetesség jutott az eszébe. A legtöbben kívülről 
rajzolták le a boltot, ügyesen megfi gyelve annak színét, ablakait és tetejét. Néhányan embereket is rajzoltak, akik épp 
a boltba igyekeztek kosárkával a kezükben. A legügyesebbek belülről ábrázolták az üzletet. Sok-sok polccal, még több 
fi nomsággal, no és persze a zöld kötényes eladó nénikkel.

A sok munka elnyerte méltó jutalmát. Minden óvodás külön ajándékban részesült. Akiknek pedig a nevét is 
kihúzták a kalapból még egy ajándékcsomagot kapott. A csomagokban rejlő fi nom csemegéknek pedig nagyon örültek 
a gyermekek. 

A bolt hirdetőtábláján pedig még sok napon át megcsodálhatták a gyermekek munkáit.
A sok-sok ajándék mellett érdekes programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Nagy sikert aratott az 

ugrálóvár, a lufi hajtogatás valamint az arcfestés is. Ezeken bárki részt vehetett. 
A színpadon különböző vetélkedőket, ügyességi játékokat szerveztek a bátor jelentkezőknek, akik szintén 

jutalomban részesültek. Vidámságukkal, győzni akarásukkal a közönséget is szórakoztatták. Az ovisok mellet az óvó 
nénik is versenybe szálltak egymással.

A nagy izgalmaktól elpilledt gyermekeket és felnőtteket, ásványvízzel, és fi nomabbnál fi nomabb péksüteményekkel 
kínálgatták.

Délutánra mindannyian kellemesen elfáradtunk. A gyermekek sok ajándékkal és színesre festett arccal tértek vissza 
az óvodába!

óvónénik
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Szeptember 3-án újra megtelt az iskola udvara jókedvű gyerekekkel és tanárokkal. A legnagyobbak már-már fájó 
szívvel kezdték az új tanévet, hisz tudják, ez az utolsó évük együtt, de mindezt észre sem lehetett venni, mert a 
kisebbek izgalma és jókedve átragadt mindenkire. Idén néhány meglepetés várt ránk. Többek között az iskola 
ajándékba kapott egy nagyképernyős tv-t, ezzel is változatosabbá téve a tanévet. Mint minden évben, a pedagógusok 
most is sok újdonsággal vártak minket.

A harmadik hét péntekén ragyogó napsütésre ébredtünk, ezért meg lehetett tartani a tervezett „akadályversenyt”. 
Az alsó osztályosok kilátogattak a hévízgyörki halastóra, ahol délelőtt játszottak és feladatokat oldottak meg, délre 
pedig elkészült a paprikás krumpli.

 A felső osztályokba járókat a falu különböző pontjain a tanárok várták érdekes rejtvényekkel. Ezt a napot 
mindenki nagyon élvezte. Részben, azért mert nem kellett tanulni, részben, azért mert sok mindent megtudhattunk 
a régi életről, hagyományokról. Feltettünk néhány kérdést egy első osztályosnak és egy nyolcadikosnak.

Boldog új évet!
(2007-2008)

Első osztály Nyolcadik osztály

Hogy tetszik az iskola? Nekem nagyon tetszik! A tanulást leszámítva!

Sokat tanultok? Hát még nem igazán! Aki komolyan veszi, annak van 
tanulnivalója, de túl lehet élni!

Szimpatikusak a tanárok? Igen nekem azok! Igen, rendesek! 
Mi a kedvenc tantárgyad? Rajzóra és technika Technika és németóra 
Melyik az az óra amit kevésbé szeretsz? Matekóra Matek 
Várod az évvégét? Igen Részben igen, részben nem
Hiányoznak az óvó nénik és az ovi? Egy kicsit! Már nem, bár néha irigyelem a kicsiket!

A következtetés vonják le a kedves olvasók!
Máthé Renáta 8. osztály

A hévízgyörki akadályverseny győztese „A kis felfedezők” 
csapata lett. Az akadályverseny első megállója az iskolá-
ban volt. Hévízgyörki népviseletet mutattak be, melyről 
egy feladatlapot is kitöltöttünk. A második megálló az is-
kola udvarán volt. Zsákban futás illetve célba dobás volt 
a feladat. Az akadályverseny harmadik megállója az öreg 
templomhoz közel lévő játszótéren kapott helyet. Egy népi 
éneket kellett megtanulni. Az akadályverseny utolsó állo-
mása a hévízgyörki tó volt. Ott egy mesét hallgattunk meg 
és kérdésekre válaszoltunk. Minden osztály saját magának 
főzött ebédet, ezután megebédeltünk és mindenki haza-
ment. A hévízgyörki akadályverseny nagyon jó volt.

Torda Eszter 4.a.

Akadályverseny Hévízgyörkről
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Természetjáró szakkör kirándulása
Iskolánkban működik egy természetjáró szakkör. Min-
den hónapban részt veszünk valamilyen túrán: kerék-
páros, gyalogos, barlangjárás. Voltunk több természettel 
kapcsolatos kiállításon és múzeumban. Tavaly nyáron 
kerékpáros tábort szerveztünk a Tisza tó körül. Innét 
Hévízgyörkről indultunk: Jászapáti, Abádszalók, 
Tiszafüred, Kisköre, érintésével kerekeztünk 
több mint 300 km-t. Olyan jól sike-
rült ez a túra, hogy még ak-
kor elhatároztuk, az idén 
megkerüljük a Balatont. 
Létezik egy túra útvonal, 
amely Balatoni körút né-
ven kb. 240 km-t. távolság 
megtételével körbeöleli a 
legnagyobb tavunkat. Ala-
pos szervezőmunka után 
16 gyerek és 4 felnőtt (Gál-
Gyetván Márta, Simáné Meleg Anna, Kolozs József és 
jómagam) vágott neki az útnak. A kerékpárokat Siófo-
kig autóval szállítottuk. (Köszönet Bazsik Ferencnek aki 
ellenszolgáltatás nélkül vállalta a szállítást oda és vissza 
is), mi pedig vonattal mentünk odáig. Itt megkezdtük a 
nagy kört. Naponta 30 és 60 km közötti utat tettünk meg. 
Mindig más-más campingben aludtunk: Balatonkenese, 

Balatonfüred, Révfülöp, Keszthely, Balatonlelle, Siófok. 
Délután sátorverés, reggel sátorbontás. Küzdöttünk szél-
lel és kánikulával. Volt néhány esés és sok biciklijavítás. 
Mindenhol tóparti szállást választottunk így fürödhet-

tünk kedvünk szerint. Meglátogattuk az Afrika mú-
zeumot, a keszthelyi kastélyt, boboztunk és sé-

tahajóztunk. Esténként csíptek a szúnyo-
gok, de jókat vacsoráztunk a helybe-

li éttermekben. Teljesítettük a 
240 km-t és sok élménnyel 
lettünk gazdagabbak. Min-
den résztvevő kapott telje-
sítést igazoló oklevelet és 
egy Balatonos pólót, melyet 
ha felvesz biztos eszébe jut-
nak az együtt töltött 8 nap 
emlékei. Köszönjük az Első 
Csengetés alapítvány anya-

gi támogatását. Jövőre is tervezünk kerékpáros tábort. El-
képzelések már vannak, utána járunk a lehetőségeknek, 
felturbózzuk a bicikliket, és könnyedén letekerjük azt a 
néhány száz kilométert.

Kolozsné Pokornyik Róza
Szakkör vezető

Az iskolában Márton-napot tartottunk. Most először. De miért is?
Szent Márton a „tőszögi” öregtemplom védőszentje. Ebben a Kis templomban láthattunk róla egy festményt, me-

lyen kardjával kettéhasítja köpenyét, s felét egy téli hidegben fagyoskodó koldusnak nyújtja.
Az iskolai Márton-napon érdekes előadást hallhattunk az öregtemplomról, történetéről, az itt talált régészeti lele-

tekről. Az előadást diaképek is színesítették.
Persze, ezen kívül is találhatott magának mindenki kedvére való programot. Saját kezű díszítéssel készíthettünk 

mécseseket, hajtogathattunk krepplibát. Az óvó néniktől „libás” mondókákat és játékokat tanulhattunk. Akit esetleg a 
hasa jobban érdekelt, az sem járt pórul. Az egyik 
teremben sült alma, libazsíros kenyér hagymával 
és fi nom, forró tea várta az oda betérőket.

A Márton-napi program befejezését úgy ter-
vezték, hogy elmegyünk az  Öregtemplomhoz is, 
de a nagy havazás miatt csak az iskola folyosóján 
mentünk körbe, mécsessel a kezünkben.

Nagyon tetszett ez a délután.

Deme Bettina
Kiss Evelin

Torda Brigitta
(5. o.)

Márton-nap
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Közlemény
Az Első Csengetés Alapítvány 2006-ban juttatott SZJA 1% felhasználásáról 2006. októberében 192.474 Ft személyi 
jövedelemadót utalt a 2005 évi 1%-os felajánlások eredményeként az APEH Pest Megyei Igazgatósága alapítványunk-
nak. Köszönet mindenkinek, aki adója 1%-át az Első Csengetés Alapítványnak ajánlotta fel.

Az alapítvány célja a hévízgyörki Petőfi  Sándor Általános Iskolában folyó oktatás támogatása az oktatás-nevelés 
egészséges körülményeit biztosító, illetve egészségvédő eszközök beszerzésének támogatása, a kötelező eszköz- és fel-
szereltség ellátottság megteremtéséhez való hozzájárulás- továbbá a tanórákon kívüli tartalmas szakkörök, táborok, 
kulturális programok költségeihez, a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, illetve az ezeken való 
részvétel költségeihez hozzájáruljon. Kérjük a továbbiakban is támogassák alapítványunkat.

Adószámunk: 18700396-1-13
Hévízgyörk, 2007. október 7.

Alapítvány kuratóriuma

Szeresd édesanyádat!
Ő az, aki halkan
bölcsőd fölé hajol,
ő az, aki néked
altatódalt dúdolt.

Megmosdat, megfürdet,
megfésülget szépen,
tündérmesét mesél
lágy téli estéken.

Amikor beteg vagy,
ő az, aki ápol,
két szemében mennyi
aggódás, gond lángol.

Ő az, aki mindig
imádkozik érted,
nincs, ó, nincs határa
nagy szeretetének.

Tele van a lelke
érted égő fénnyel,
ne bántsd meg őt soha
engedetlenséggel.

Legyenek selymesek 
hozzá szavaid,
törüld le könnyeit,
enyhítsd a gondjait.

Simogasd homlokát,
ha szomorú, fáradt,
szeresd, nagyon szeresd
az édesanyádat.
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2007. október 13-án a hévízgyörki mini csapat Gödöl-
lőre indult, a Hajós Alfréd Általános Iskolába. Autókkal 
mentünk, ugyanis busz nem volt. Amikor odaértünk, be-
mentünk a pályára melegíteni. Hamarosan kezdődött a 
meccs. Nekünk csak apukám és Béla bácsi drukkolt, míg 
a gödöllői csapatnak nagy szurkolótábora volt, sajnos, jól 
kikaptunk. A másik csapat nagyon erős volt.

A következő ellenfél Szentendre volt, Őket meg mi 
vertük el, méghozzá alaposan: 108-10-re. Nagyon jó ér-
zés volt  győztesként lesétálni a pályáról. Béla bácsi is na-
gyon megdicsért minket.

Fercsik Fruzsina
6.b.

A kosármeccs

Október 20-án reggel 9 órakor a 6.a. és 6.b. elindult szemétszedő útjára.
A Dózsa György utca volt az első állomás, ahol a polgármester úr ki-

osztotta a munkaeszközöket: kesztyűket, zsákokat, mellényeket, Az Arany 
János, majd a József Attila utca felé vettük az irányt. Örültünk, és büszkék 
voltunk: alig találtunk szemetet! Majd kiértünk a falu határába, a sző-
lősbe. Itt már kisebb-nagyobb szemétkupacokba, illegális szemétlerakó 
helyekbe botlottunk. Volt itt minden! Cipő, ruha, táska, edény, kidobott 
gyógyszerek, építési törmelék.

Lassan haladtunk, de a zsákok gyorsan megteltek. Sok szemetet ös-
szeszedtünk, de volt, amihez hozzá se mertünk nyúlni. Körülbelül 15-20 
zsákkal szedtünk össze. Szemét még sok volt, de a zsák elfogyott. Szeren-
csére utolértek minket a polgárőrök, akik elszállították a teli zsákokat, s 
kaptunk tőlük újakat, amibe gyűjthettük a termést.

Lassacskán közeledtünk a célhoz, a Vass Zoltán utcához. Itt már több 
osztály is várakozott, munkája végeztével. Kicsit pihentünk, elfogyasztot-
tuk a konyháról szállított fi nom meleg teát, majd hazaballagtunk.

Gohér Barbara, Fercsik Fruzsina 
6.b. 

Emlékezzünk!
(október 23-a)

Eljött a nagy nap. Az előadás napja. Erről írok most. A 
főpróba megvolt, lassan gyűlik a közönség. Öt órakor 
kezdünk. Először is a polgármester úr mondja el ünne-
pi beszédét. Őt az asszonykórus 
követi. Szépen énekelnek. Mi vi-
szont nagyon izgultunk.

Majd megszólal a zene: mi 
következünk. A műsorunkban 
verseket mondtunk, énekeltünk.

Az ünnepélyt a Szózat zárta a 
művelődési házban.

Ezek után koszorúkkal, gyer-
tyákkal, fáklyákkal kezünkben a 
kopjafához vonultunk. Örültem, 
hogy egész úton egy szépen égő 
gyertyát vihettem magammal, 
melyet a kopjafánál elhelyeztem.

Szereplésünkért sok dicsére-
tet, sőt még ötöst is kaptunk. Az 
igazgatónő is meglepődött, mi-
lyen ügyesek vagyunk, nagyon megdicsért a műsorért.

Ezért a sok dicséretért megérte szerepelni.

Juhász Brigitta
6. b.

Emlékezzünk!
(október 23-a)

Október 23-án. Az 1956-os forradalomra emlékezünk.
A művelődési házban öt órakor kezdődött az ünnepély. 

A polgármester úr nyitotta meg ünnepi beszédével. Majd 
az asszonykórus kö-
vetkezett. Ezután ke-
rült sor a 6. osztályo-
sok műsorára. 

A megemlékezés 
zárásaként a kop-
jafához vonultunk, 
koszorúkkal, mécse-
sekkel, fáklyákkal. Itt 
is énekelt az asszony-
kórus, mi pedig elhe-
lyeztük a kopjafánál 
a magunkkal hozott 
mécseseket és koszo-
rúkat. Otthon tovább 
folytatódott a meg-
emlékezés. A tévében 

ugyanis ezen a napon sok 1956-ról szóló fi lmet vetítettek. 
Nekem legjobban a Szabadság szerelem című fi lm tet-
szett. Izgalmas és érdekes volt. 

Bazán Attila, Vida Áron
6. b.

Szemétszüret
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Október 6-a gyásznap. A tizenhárom aradi vértanú napja. 
1849-ben végezték ki őket. Igazi hősök voltak Meg-

haltak a hitükért, hazájukért. Ezért minden évben meg-
emlékezünk róluk.

Így volt ez ebben az évben is. Az iskolában tartot-
tuk az ünnepséget. A negyedikesek rövid műsort adtak 

elő, melyben elmesélték, kik is voltak az aradi vértanúk, 
és milyen szerepet játszottak az 1848-49-es szabadság-
harcban.

Deme Dávid Dániel
5. o.

Október 6-án van az aradi vértanúk gyásznapja.
Az iskolában a 4. a. és b. osztály néhány tanulója  műsorral emléke-

zett rájuk. Először a Himnusz hangzott el, majd az előadás következett, 
és a Szózat zárta a műsort. Az aradi vértanúk részt vettek a szabadság-
harcban, ezért kivégezték őket. Meghaltak értünk, hogy itt lehessünk.

Ők az aradi vértanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewff y 
Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Lei-
ningen Westernburg Károly, Nagy Sándor József, Poeltenberg Ernő, Sch-
weidel József, Török Ignác, Vécsey Károly.

Fazekas Bence 4. a.

2007. október 19-én megrendeztük a főzőversenyt.

Nagy siker volt. Természetesen. Ha Judit, Reni meg én összefogunk, 
abból csak jó sülhet ki. …Na jó, az igazi szervező Márti  néni volt, ezt 
nyugodt szívvel bevallhatom.

Úgy 7-8 csapat versenyezett az ételeivel. Én a szervezésben, lebonyo-
lításban segédkeztem. Mindenki nagyon ügyes volt. Még a fi úk is szorgos 
háziasszonyokként sürögtek-forogtak.

Segítettem a konyhán is. Megtanultam tésztát főzni, sőt a bolognai 
szószt is meg tudom már csinálni.

Hangulatosan telt el a délután, jókat beszélgettünk, az ételek is fi no-
mak voltak.

Basa Bettina 5. o. 

Múlt héten, pénteken megkezdődött a várva várt főző-
verseny. Körülbelül 5-6 csapat vett részt rajta, de így is 
izgalmasan alakult. Volt ott gofri, tojássaláta, tejbegríz, 
püspökkenyér stb. A gofrit éppen mi csináltuk. Jánosék 
hoztak gofri sütőt, ezzel megkönnyítették a dolgunkat. 
Nagyon egyszerű volt. Csak tojás, vaj, tej, liszt, lekvár és 
mogyorókrém kellett hozzá. Egyet-kettőt meg is ettünk 
belőle, de azért jutott a zsűrinek is.

Második művünk egy kisebb, tejszínhabos, gyümöl-
csös süti volt. Biztos fi nom lett. Azért nem tudom, mert 
előbb el kellett jönnöm a versenyről.

A mi csapatunk csak fi úkból állt, bátor fi úkból, nem 
ijedtünk meg a lányok főzőtudományától. A csapatom 
tagjai: Kolozs János, Varga Dani, Gazsó Gergő és én.

Darabont Dani
5.o.

Megemlékezés

Az október 6-i megemlékezés

Főzőcske, de fi noman!

Fiús főzőcske

Hozzávalók:
Fonál, ragasztó, hajlított szívószál, csillámpor, olló, bögre, régi képes újság.

  Nyissuk szét a képes újságot, simítsuk le és szórjunk a közepére végig csillámport!

  Hajlítsuk be a szívószál rövidebb végét, és kenjük be ragasztóval körös-körül a hosszabbik szárát!

Karácsonyi barkács ötletek – 
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  Forgassuk meg a szívószálat a csillámporban! Állítsuk be egy bögrébe nyelével felfelé, hogy megszáradjon! 
Ismételd meg ugyanezt a többi szívószállal is! A lepergő csillámport öntsük vissza az üvegbe!

  Vágjon le a szívószálakat 2-3 centiméteres darabokra, majd fonalra fűzzük fel őket!

Jó tanácsok: Az előző „gyöngyöt” csomózzuk meg, mielőtt folytatnánk a fűzést! Már tehetjük 
is fel a karácsonyfára!

További ötletek:
–  Csillámpor helyett alufólia csíkokba is csavarhatjuk a szívószálat!
–  Mielőtt felvagdosnánk őket, előbb ragasztószalaggal rögzítsük a fóliát!
–  Vágd fel hosszabb darabokra a szívószálakat, és háromból fűzzünk háromszöget! A végét 

kössük el csomóval!
Torda Eszter

4. a

Angyalka készítése
1.  A sablont  körberajzoljuk, kivágjuk, a jelölésig beragasztózzuk, majd kis kúppá formálva 

összeragasztjuk.
2.  A fagolyót vagy a papírgolyót is ráragasztjuk a kúp tetejére. Jól odanyomjuk, várunk vele, 

míg megszárad, és stabilan áll.
3. Ezután feldíszítjük a ruhát tortacsipkékkel, öntapadós  fóliából kivágott csillagokkal.
4.A szárnyat kivágjuk a sablon segítségével, az  egyik oldalát aranyfóliával  vonjuk be.
5. Fonalból hajat vágunk, cérnával összefogjuk a közepét, majd ráragasztjuk a  fejre.
6. Eligazítjuk a hajat, és egy kis aranypánttal összefogjuk. Alulról a fejet tűvel átszúrjuk.
7. A fejtetőn áthúzzuk a cérnát, megcsomózzuk. Így felfüggeszthető lesz az angyalkánk.
Sablonok:

Torda Brigitta (5. osztály)

Gyertyatartó dióból
Anyagszükséglet:
 dióhéjak
 aranyspray
 gyöngyök
 tortagyertya
 szürke oázis
 kartondarabok
 arany öntapadós fólia
 tujaágak, olló, ragasztó

1.  Kivágjuk a talapzatot 8×8-as négyszöget, amit aranyfóliával vonunk be.
2.  Félbetört diókat kiürítünk, és aranyra fújjuk őket. A dióhéjban egy kis darabka oázist nyomunk, jó szorosan. 

Ráragasztjuk a talapzatra a dióhéjat.
3.  Ha megszáradt, beletűzzük a gyertyát, melléragasztunk picire vágott tujaágakat, és gyöngyökkel díszítjük.
JÓ TANÁCS: Ha van a tortagyertyához valló kis virág formájú gyertyatartó, akkor azt tűzzük az oázisba, így mindig 
könnyedén le lehet cserélni a leégett gyertyát. Csak szülői felügyelet mellett gyújtsatok meg bármilyen  mécsest.

Torda Brigitta
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Szüreti felvonulás és bál 2007. 
Kocsmárosné szép csárdásné de savanyú a bora
Olyan mint a, olyan mint a valóságos vadalma
Kocsmárosné cukrozza meg a borát
Még az éjjel, még az éjjel elszeretem a lányát.

Valójában nem is tudni , hány évre visszatekintő 
hagyományként, ez évben is megrendezésre ke-
rült a szüreti felvonulás és bál.

Már nyár végén elkezdődtek az előkészítő munkálatok 
a felhívást hirdető plakátok megírásával. S bizony jöttek 
a gyerekek, párostul pár nélkül ----- hogy segítsünk ne-
kik párt verbuválni. Már szeptember végén elkezdődtek 
a táncpróbák, a már jól ismert tánctanár Hegedűs Csilla 
személyében. Csilla hatalmas lendülettel és lelkesedéssel 
igyekezett azon, hogy tánclépéseket majd koreográfi át 
tanítson a már 130 főre gyarapodott csoportnak. Há-

a forgalmat az úton, mégis nagy szeretettel üdvözölték a 
vége sincs menetet. A bagi szereplés után a Bitter köz felé 
vettük az irányt itt is nagy sikert arattunk. A Vörösmarty 
és az Ady Endre utcát átszelve Galgahévízre mentünk a 
kocsmáros háza előtt megálltunk egy nótára. A kocsik 
bakjain a hajtók mellett sem maradt üres hely itt volt az 

rom részre osztotta a táncos lábúakat, s majd minden 
nap próbáltak. Tiszta égbolt verőfényes napsütés így kö-
szöntött ránk a nagy nap reggele. A Művelődési Ház be-
járata feldíszítve várta az ide igyekvő lányokat és fi ukat 
.Dél időhöz közeledve már indulásra készen ált a menet. 
A Favorites zenekar ősszel érik babám a fekete szőlő … 
kezdetű népdallal csak fokozta a jókedvet. Még egy, két 
utolsó simítás …. És rendezett sorban a nyolc lovas be-
tyárok és huszárok két hintóval és tizenhárom kocsival 
indultunk el Bagra a Művelődési Ház elé. Kicsit lassítva 

a kisfi ú is ,aki fogatban szőrén ülte meg a lovat indulá-
sunktól – érkezésünkig. Jókedvvel dalolva zeneszóval 
haladtunk a szomszédos község COOP ABC-je elé . A 
tánc végére igen megszomjaztak, kifáradtak a gyerekek, 
de a kocsmáros kocsikra feltett pogácsától és különféle 
italoktól felfrissülve, újult erővel folytathattuk utunkat, 
a Péli közbe a bíróné házához. Itt tárt kapuval és nagy 
megvendégeléssel várták a házigazdák a szüretiseket. Itt 
újra lóra és kocsikra szálltunk és legurultunk a következő 
tánchelyünkre, COOP ABC előtt mutatkoztunk be. Nem 
mostoha a falu északi része sem. Bár már láttuk az izzadt-
ságtól gyöngyöző homlokokat ifj ú titánjainkon mozgá-
sukon nem lehetett észrevenni a fáradtságot. A Tavasz 
utca sarkához igyekeztünk még egy sergésre forgásra. A 

telepet végigjárva a Fürst Sándor utcai kocsma tere kö-
vetkezett, amit teljesen elfoglaltak fi ataljaink, itt is szólt a 
nóta perdült a lány szállt a szoknya járta a fi ú. Helyünket 
megkeresve lovasainkkal az élen a végállomás követke-
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zett. Vége, vége, vége már de csak az utcai felvonulásnak, 
itt még mulattunk egy nagyot. A kocsmáros háza kitárt 
kapuval várt mindenkit a szeretetteljes vendégfogadásra. 
A betyárok ostoraik csattogtatásával, utánuk a hintók és a 
feldíszített lovak a kocsikkal, sorban hagyták el a teret. A 
táncosok bevonultak a műv. házba és 2000 kezdetét vette a 
nyitó tánccal a szüreti bál, a vigadalom hajnalig tartott.

Megállóhelyeinken a kisbíró felolvasta a szüreti 
mulatságra invitáló szöveget. A bíró, bíróné 
megkezdték a táncot, őket követte a kocsmáros 

kocsmárosné valamint a csikóslegények csőszlányok és a 
többi táncos. Amerre jártunk kíváncsi tekintetek fürkész-
ték, a hintókba lovaskocsikba befogott gyönyörű kecses 
mozgású méneket. Csodálattal szemlélték a györki nép-
viseletbe öltözött leányok sokszínű ruháját, de a fi úk öl-
tözete is megért egy kacsintást. A zenét Favorites zenekar 
szolgáltatta. Szemet gyönyörködtető látvány volt ennyi 
emberpalántát látni megmutatva a még élő örökségünk 
egy részét.

Köszönet illeti:

Hegedüs Csillát a gyerekek lépteinek irányításáért és a 
koreográfi áért 

Nemzetőröket, polgárőröket biztosították az útvona-
lon a balesetmentes közlekedést és segítették munkánkat

A 130 táncost kitartásukért
A szülőket hogy segítették gyermeküket
A hintók és fogatosok hajtóit, kiknek segítségével ju-
tottunk el még a szomszéd községekbe is balesetmen-
tesen
A lovasokat, akik nélkül nem létezhet szüreti felvo-
nulás
A polgármesteri hivatalt, akik biztosították a fi úk ru-
háinak kölcsönzési árát

Valamint mind azoknak , akik bármilyen formában 
segítettek a felvonuláson és a bálban.

Utoljára de nem, utolsó sorban a gondviselésnek , 
hogy a kedvező időjárással bearanyozta, és örökül adta 
ezt a napot számunkra.

A ránk bízott tálentumokra kötelességünk vigyázni, 
mert csak így maradhat élő emberöltőkön át.

Bíró
Bíróné

Kocsmáros 
Kocsmárosné

Csikóslegények
Csőszlányok

Lovasok
Fogatosok
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Kitüntetés a Hévízgyörki Asszonykórusnak
2007 december 4-re meghívást kapott a hévízgyörki asz-
szonykórus Szűcs Lajostól Pest Megye Közgyűlésének 
Elnökétől. Ezen ünnepi közgyűlésen a 

Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület 
megkapta Pest Megye Önkormányzata által adományozott

„ Pest Megye Művészetéért” díjat
A díjhoz pest megye közgyűlésének döntése alapján 

bruttó 200 000.-Ft pénzjutalmat is kapott, az asszonykórus.
Számunkra nagy örömet jelentett, hogy ott lehet-

tünk pest megye kitüntetettjei között. Az asszonykórus 
szépen csengő éneklésével emelte az ünnepi közgyűlés 
hangulatát. Pest Megye Közgyűlése, a Megye Hete során 
Gálaműsort rendezett Cegléden, a Kossuth Művelődési 
Központban, 2007 december 7-én 18 órai kezdettel.

Köszöntőt mondott Szűcs Lajos Pest Megye Köz gyű-
lésének elnöke

Ezen a gálaműsoron, a hévízgyörki asszonykórus is 
szerepelt A hévízgyörki asszonykórus nevében Istentől 
megáldott szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés 
boldog új esztendőt kívánok, Hévízgyörk önkormányzat 
képviselő testületének, az intézmények dolgozóinak ,és a 
Hévízgyörk minden lakosának

Tóth Gáborné

Hévízgyörkiek a Nemzeti Múzeumban
November 24.-én Budapesten a Nemzeti Múzeumban „ A Végtelen utazás- Utak 
térben és időben” című kiállításon lehetőség nyílt a hévízgyörkieknek a bemu-
tatkozásra. A polgármester úr kíséretében a hévízgyörki óvodások és a hévíz-
györki asszonykórus adott műsort a muzeumban. Bobál István polgármester 
bemutatta településünket. 

Ezt követően a hévízgyörki asszonykórus két dal csokor eléneklésével 
ajándékozta meg a jelenlévőket. Ezután az óvodások gyönyörű népviselet-
be öltözve, eljátszották a hévízgyörki lakodalmast. Sápi Claudia szép régi 
ruhába öltözve menyasszony volt , Gódor Lacika pedig vőlegény. Óvodás 
társaik az óvónőkkel együtt táncoltak, amint azt egy lakodalomban szok-
tak. A talpalávalót Sápi Claudia édesapja és egy zenésztársa szolgáltatta. 
Nagyon nagy sikere volt a gyermek előadásnak. Ezzel a gyermekek által 
előadott lakodalmas játékkal talán sikerül a hévízgyörki óvónőknek meg-
szerettetni a szép népviseletet, és tanítani a népdalokat, már ilyen kicsiny 
korban. Még ezzel nem ért véget a hévízgyörkiek szereplése, mert az as-
szonykórus tagjai viselet bemutatót tartottak régi ruhákat bemutatva. 
Előkerült egy 82 évvel ezelőtt viselt menyasszonyi koszorú, a slingelt 
fehér nyakravaló, a rojtos nyakra, fejrevaló kendő a lagos csizma, a 
százvirágú kendő, a ráncos zobony , és a bokros fékető is. Azt hiszem a 
hévízgyörkiek bemutatkozása szép élményel gazdagította a jelenlévőket.

Tóth Gáborné
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Hátfájásról
Túl sokat ülünk, túl sokat eszünk, rossz a testtartásunk. 
Nem csoda ,hogy a fejlett országok felnőtt lakosságá-
nak 80%-a a hátfájásról panaszkodik. Ezek olyan tüne-
tek, melyek enyhítésére magunk is sokat tehetünk. Sok 
lehetőség kínálkozik, de a legjobb a hátkímélő testmoz-
gás. A hátfájás egykorú az emberiséggel. Ókori kínaiak 
akupunktúra, akupressura. Gyógynövények segítségével 
próbálták legyőzni a hátfájást. Szinte nincs olyan ember 
akinek életében nem fájt volna már a háta. Az érintettek 
egyre fi atalabb korosztályból kerülnek ki. Már a 20 és 35 
év közöttieknél is felütötte a fejét. A hátfájás nem beteg-
ség hanem tünet. Okai sokfélék lehetnek, azonban tized-
ében fordul elő gyulladás, rosszindulatú daganat, gerinc 
izületi elváltozás. 

A hátfájás kiváltó okai- túl kevés mozgás, túlsúly, rossz 
testtartás, súlyos terhek emelése, cipelése, egészségtelen 
alvási szokások, túl sok dohányzás. Ezek izomfeszülést 
okoznak a hát alsó és nyaki szakaszán. 

A stressz a túlterheltség, görcsös testtartást alakít ki 
melynek a következménye a hátfájás. A gerinc nem a 
túl hanem az alulterheltségtől szenved. Kevés mozgás 
hatására az izmok a hason renyhülnek. A görcsös álla-
pot az idegeket, a csigolyákat, idegpályákat nyomják.  

Túlsúly már 10 kg rossz testtartást okoz. Porckorongok 
folyamatos túlterhelése, összenyomása során magas-
ságuk csökken. A túl sok kávé, alkohol, gyorsétkezés, 
hús, tojás savassá teszi a szervezetet, következménye 
az izomgörcs, sőt ha folyadék fogyasztásuk sem elég-
séges. Kevés mozgás után ellustulnak az izmok, ülés-
nél a súlynehezedés a gerincre még nagyobb. Alvásnál 
több párna okozza a görbe testhelyzetet ez is feszültsé-
get okoz a nyaki izmokban. A puha matracok, elfáradt 
ágyrugók alvásproblémát okoznak, helyette a természe-
tes anyagú matracok a gerincet jól tartják alvás közben. 
A nem megfelelő lábbeli, a magas sarok, a vastag talp a 
gerincnek méreg. Sportok közül gerinckímélő a síkfutás, 
úszás, lovaglás. Masszázs, terápia, gyógytorna fi zikó te-
rápia  boluco terápia kezelés a  gyógyszert kiválthatják. 
Természetgyógyászati lehetőségek sora kínálkozik jóga, 
meditáció, akupunktúra a legoptimálisabbat kell  A rend-
szeres gyógytorna amit megtartunk naponta 2 × 20 perc-
nyi úszás amelyek legkönnyebben elérhetők. 

Csak rajtunk múlik, hogy melyik gyógyító lehetőséget 
használjuk ki. 

Dr. Hanák Klára
háziorvos

Fakultatív védőoltások III.

Védőoltások a méhnyak rák ellen!
A Méhnyak rákot a huma n papilloma vírus (HPV) egyes 
törzsei okozzák. Tavaly  december óta már védekezhe-
tünk e kór ellen védőoltással. A méhnyak rák Magyar-
országon az emlő tumor után a második leggyakoribb 
daganatos betegség a nők körében. 2006-ban hazánkban 
1535 új rosszindulatú méhnyak elváltozást ismertek fel, 
és a méhnyak rák halálozási aránya Magyarországon 10 
szer magasabb a fejlettebb európai országokhoz viszo-
nyítva. Pedig a méhnyak rák- az emlő rákkal ellentétben- 
megelőzhető: elsődlegesen védőoltással vagy másodlagos 
módon az időben diagnosztizált elváltozás esetén műtéti 
terápia alkalmazásával. 

A betegség kialakulásáért a legfrissebb kutatások sze-
rint 99,7%-ban a humán papilloma  vírus, mégpedig az 
általa okozott tartós fertőzés tehető felelőssé . A vírus-
nak mintegy 15 típusa jelent kockázatot a méhnyak rák 
kialakulása szempontjából. A kockázat mértéke eltérő. 
A HPV 16 és 18-as típusainak tartós jelenléte vezethet 
leginkább rák megelőző állapothoz, ill. daganat kialaku-
lásához. Mellettünk vannak olyan további ankogén (rák 
keltő) típusok, amelyek csak közepes vagy kis mértékben 
veszélyesek a méhnyak rák előidézését illetően. Human 
papilloma  vírus nagyon sok ember hordoz magában . A 

világon mintegy 660 millió nő HPV pozitív és hazánk-
ban is évente 40-50 ezer új vírusfertőzést diagnosztizál-
nak. Felmérések szerint a fogamzó képes korú nők (14-
49) évesek 20-26%-a fertőzött. A legmagasabb az injekció 
aránya a 14-24 évesek között, ahol minden 3. lány HPV 
pozitív. A kizárólag nemi kontactus  útján terjedő kór-
okozó férfi akat is megfertőz, akik gyakran tünetmentes 
hordozókká válnak. 

A HPV önmagában többnyire nem okoz betegséget, 
mert az egészséges immunrendszer legyőzi a fertőzést. 
Ha azonban a nő szexuális partnerek számának növe-
kedésével, illetve a szülés nyomán esetlegesen visszama-
radt méhszáj seb következtében többféle HPV fertőzést, 
vagy ismételt fertőzéseket kap, már nem mindíg jön létre 
olyan erős és  tartós immunválasz, amely képes a fertő-
zést megszüntetni. A sejtekben lappangó vírus többnyire 
akkor éltre, amikor az érintett személy immunrendszere 
valami miatt legyengült (tartós stressz hatás éri, dohá-
nyos az illető, valamilyen betegségen esett át, vagy kró-
nikus betegsége pl. diabétesz van/. Ekkor a fertőzés ál-
landósul, és ennek nyomán rák megelőző állapot, majd 
pedig méhnyak rák fejlődhet ki. Bizonyos HPV- fertő-
zések a vakcinának köszönhetően megelőzhetővé váltak, 
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úgy az általunk okozott méhnyak rákok jelentős hánya-
da elkerülhető. A vakcina, mint elsődleges prevenció, 
elsősorban a még szexuális életet nem élő leányoknak 
javasolt. Ma már hazánkban is elérhető az a védőoltás, 
melyet a serdülő lányokon túl felnőtt nőkön is vizsgáltak 
egészen 55 –éves korukig. Mivel a természetes úton át-
vészelt fertőzés nem alakít ki ellenséges immunválaszt a 
szervezetben egy újabb HPV fertőzés kivédéséhez, a nők 
egész életükön át ki vannak téve méhnyak rákot okozó 
HPV fertőzés veszélyének. 

A HPV elleni védőoltások a természetes immunitást 
erősítik. Az oltóanyagok a HPV egyes fehérje részeit tar-
talmazzák, nem az égész vírust, így a védőoltással bizto-
san nem váltunk ki fertőzést, ill. nem súlyosbítjuk a már 
meglévőt. A serdülő korúak vakcinációja  és a három 
évente végzett méhnyak szűrés együttes alkalmazása ré-
vén a méhnyak rák incidenciája  94%-al csökkenne, ös-

szehasonlítva azzal, ha nem végzünk semmilyen beavat-
kozást. A teljes oltási sor három adagból áll a méhnyak 
rák elleni védő oltásoknál, az első és a harmadik adag 
között fél évnek kell eltelnie. A védőoltások recept köte-
lesek, a háziorvos, a házi gyermekorvos és a nőgyógyász 
is felírhatja annak, aki kéri. A már szexuálisan aktív nők 
többsége számára a megelőzéshez vezető legegyszerűbb 
mód az évente ajánlott, OEP által fi nanszírozott” rákszű-
rés” és gondozás. A rákszűrés része az úgynevezett ajto-
logiai  mintavétel és a méhnyak mikroszkópos vizsgálata, 
a kolposzkópia. A fertőzés megelőzése ill. korai felisme-
rése kulcsszerepet tölt be a méhnyak rák kialakulásának 
megelőzésében. Ha ön az elmúlt egy évben nem vett részt 
méhnyak szűrő vizsgálaton, ne késlekedjen keresse fel 
nőgyógyászát mihamarabb!

Dr. Majoros Valéria
gyermekorvos

Jób adventje
Ami Jóbra rászakadt, az emberi erővel szinte elviselhetet-
len. Testi betegségénél is nagyobb fájdalom számára, hogy 
nyomorúsága miatt mindenki elhagyta. Rokonai eltávolod-
tak tőle, ismerősei elidegenedtek. Szomszédai elhagyták. A 
saját házában élők idegennek tartják, és nem ismernek rá 
többé. A felesége undorodik leheletétől, saját testvérei is 
iszonyodnak tőle. Még a kisgyermekek is megvetik. A leg-
nagyobb mélység az, amikor fájdalmunkat senki nem 
érti meg. A szívünk helyett arra néznek, ami 
szemük előtt van. Jób koldus lett, nyomo-
rult állapotba került. Bűzlő fekélyek bo-
rították testét, ahogy panaszolja: bőre 
és húsa a csontjához tapadt. Kinek 
kell egy ilyen ember? Jóbnak csak a 
szíve maradt meg. És ez a szív így 
könyörög:” Könyörüljetek rajtam 
barátaim!” Azonban bebizonyoso-
dik, hogy Jóbot korábban körülvevő 
szeretet csak feltételes szeretet volt. 
Vagyis azon alapult, hogy ha megfe-
lelsz az elvárásainak, ha teljesíted amit 
várunk tőled, akkor szeretünk. Ha ez 
nem sikerül, akkor viszont megvetünk és 
undorodni fogunk tőled.

Jóbot ok nélkül nem szeretik. Hiszen ok az, 
hogy beteg? Ok az, hogy koldus férfi  lett? Ok az, hogy 
már nem olyan, amilyennek elvárták? A szolga egy bősége-
sen jutalmazó gazdát szeretett benne. De a koldus már nem 
érdekli. A rokonai a jó kedélyű vendéglátót kedvelték benne, 
de a  bűzlő fekélyeket vakaró roncshoz nem igen kívánkoz-
tak. Felesége, mint patriarchát  szerette, akinek van tekinté-
lye az emberek előtt, a város főterén. De most leheletétől is 
undorodik. Testvérei túl kényesek ahhoz, hogy a közelében 
legyenek csúf sebeinek. De miért került egy ilyen ember a 
Bibliába? Azért mert Jób betegségében, elhagyatottságában 
is Istenhez ragaszkodó, az Ő szeretetében bízó ember ma-
radt. Jóbnak az volt a hite, hogy neki van Megváltója. Hogy 
él, aki megváltja őt, és szereti őt. Ha mindenki elfordul is 

tőle, Isten soha. Hitte, hogy ebbe a testi nyomorúságba, test-
nek és vérnek kínjába meglátogatja őt Isten.

Ez az advent szent váradalma és hite. Mert Isten eljön, való-
ban meglátogatja ezt a nyomorult embert. És Ő valóban eljön, 
és meglátogat bennünket is. Jób hitte, hogy testében látja meg 
Őt. Vagyis hogy testi állapotában segít rajta, megvigasztalja, 
felemeli, megbocsát neki, megöleli, megáldja. Oda ül mellé, az 

Ő vállára hajtja a fejét. Erre vágyakozott Jób.
És Jézus Krisztus, Isten Fia, valóban így jött el 
erre a világra. Hozzánk hasonlóan test és vér 

részese lett, hogy halálával megsemmisít-
se azt, akinek a halál hatalma a kezében 

van: az ördögöt. Az ördögnek csak 
közöttünk van hatalma, a mennyben 
nincs. Az ördög emberek életét tudja 
csak megnyomorítani, angyalokét 
nem. Ezért Jézus emberré lett, hogy 
testben győzze le az ördögöt. Hogy 
megszabadítsa a halálfélelem rabjait. 

Reménységre vezessen minket.
Hogy felkaroljon. De csodálatos 

szó. Az elesettekhez, a porban ülőkhöz, 
az elhagyatottakhoz odalép és felkarolja 

őket. Nem lejjebb nyom, ítéletet mond, ha-
nem felkarol.

Irgalmas és hű főpapként engesztelést szerez a bű-
neinkért: JÉZUS örömhírt, evangéliumot hirdet a sötétség-
ben élőknek: Isten elengedte tartozásotokat. Gyertek az örök 
életbe. Mindenki jöhet. Ő senkit nem küld el. Segíteni jön, a 
kísértésekben élőknek. Hogy kiemelje őket a mélységből.

Így jön el hozzád is, hozzám is. Testedben látod meg őt. 
Ahogy Jób is. A szíved ajtaján belép. Adventi énekünkkel 
hívjuk őt: „ ó Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív. Te 
készítsd el: te néked Lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe 
hát! Habár szegény e szállás, De mindörökre hálás, Úgy áld-
ja Krisztusát.”

Szabó Zoltán
református lelkipásztor
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Köztisztviselők kirándulása Schlüsselfeldben
Immáron ötödik alkalommal jártunk a messzi Schlüssel-
feldben. Georg Zipfel Schlüsselfeld-i polgármester meg-
hívására 2007. július 13-án keltek útra a hévízgyörki pol-
gármesteri hivatal dolgozói. Nagy várakozással, izgalom-
mal készültünk a testvérváros megismerésére, az ottani 
kollégákkal való személyes találkozásra.

Kisebb készülődés előzte meg utunkat. Tanakodtunk, 
hogy milyen ajándékkal kellene meghálálni a kedvessé-
güket. Végül egy magyar termékekből összeállított aján-
dékkosarat készítettünk részükre.

Eljött az indulás napja. Kis félelemmel, de kíváncsi-
sággal indultunk neki a 850 km hosszú útnak. Délután 
5 órakor verőfényes napsütésben érkeztünk meg 
Schlüsselfeldbe. 

Vendéglátóink így fogadtak: „Ti mindig meghozzátok 
nekünk a jó időt, ugyanis már két hete minden nap esett 
az eső”. A kisváros a délutáni nyugalmával, kávéházas, te-
raszos, üldögélős csöndjével fogadott. Régi, 300-400 éves 
patinás épületek tárultak elénk, mindenhol macskakő, 
gyönyörű virágok díszítették a főteret. Ámulattal néztük 
a gondozott virágos teret. 

Rövid nézelődés után a polgármester, valamint álta-
lunk és a hévízgyökiek által is jól ismert Helmut Hartwig 
fogadott bennünket.

A rövid bemutatkozás után elfoglaltuk szállásunkat a 
város egyik híres kis fogadójában, a Gasthof Schtorch-ban. 
(Egyébként a kisvárosban még 4 kisebb panzió működik).

Pár perces felfrissülés után elmentünk a Polgármesteri 

Hivatalba. Átnyújtottuk ajándékunkat.  A polgármester 
úr megvendégelt bennünket a helyi táj „Drei-Franken-
Eck” jellegzetes pálinkájával. A további idegenvezetést 
Georg Paszek vállalta, aki egy személyben irodavezető, 
anyakönyvvezető, valamint a katolikus egyház diakónus 
papja is. Végigjártuk a Hivatal épületét.  A polgármeste-
ri hivatal épülete több mint 300 éves, 90 cm vastag fa-
lai vannak. Belül teljesen modern, felújítva, gyönyörűen 
rendbe téve. Az iroda helyiségek minden modern techni-
kai berendezésekkel el vannak látva.

Az elbeszélésekből próbáltuk összehasonlítani a 
Hévízgyörki hivatalban folyó munkát és Schlüsselfeld-

i hivatalban folyó munkát. Mindkettő hivatalban első 
az ügyfél, bármikor ügye van, azt el tudja intézni. A 
lényeges különbség azonban a dolgozók munkarendjé-
ben van. Itt próbálják fi gyelembe venni, hogy családos 
anyukák dolgoznak a hivatalban.  Általában csak 4 vagy 
6 órában dolgoznak. Nincs fi x ember, csak kettő, aki az 
egész munkát megszervezi. A többi alkalmazott mindig 
váltakozik, ebből viszont náluk is adódnak problémák, 
mert az ügyfél mire legközelebb megy már más, intézi 
az ügyét.  

Az épületet végigjárva láthattuk, hogy az eredi for-
májában megmaradt épületben is megvalósíthatók azok 
a feladatok, amelyeket a mai világ megkíván. Utunkat 
tovább folytatva megcsodálhattuk a hivatal udvarát a kis 
szökőkúttal. Valamikor az épület és ez az udvar volt az 
egyházi méltóságok rezidenciája. A régi városfalak (2 m 
széles) még ma is fennmaradtak, és az udvar egyik olda-
lán ez a fal az udvar kerítése. 

Ezután felmehettünk a város főterén lévő Tűztoronyba, 
megcsodálhattuk a kilátást, idegenvezetőnk anekdotá-
kat mesélt a toronnyal kapcsolatban, amely színesítette 
a látnivalókat. Ellátogattunk a város gyönyörű katolikus 
templomába. 

Schlüsselfeld városa 671 éves, a várost IV. Ludwig bajor 
császár alapította, aki városi rangot adományozott a tele-
pülésnek 1336-ban. A városban a sétánk alkalmával olyan 
érzés kerítette az embert hatalmába, hogy nem is 2007-ben 
járunk. A város vezetésének annyira sikerült megőrizni azt 
a hangulatot, amit ezek a régi épületek sugalltak, hogy úgy 
éreztük, hogy időutazásban veszünk részt.

Ez nem véletlen, hisz az állam nagy pénzekkel támo-
gatja azokat a városokat, akik dolgoznak azért, hogy ez az 
óváros jelleg megmaradjon. 

A vacsoránál kiderült, hogy a németek ritkán esznek 
levest, viszont egy kedves gesztus volt részükről, hogy mi 
magyarok viszont nagyon szeretjük. Ezért készítettek ré-
szünkre „franki” májgombóc levest. Ezt az ételt ők csak 
lakodalmakkor készítik és fogyasztják.

Második napot Bamberg városában töltöttük. Georg 
Zipfel Polgármester Úr vezetésével megcsodálhattuk 
a Bazilikát, a hozzá tartozó Rózsák Kertjét, amely a 
püspöki rezidenciához tartozott és a mindenkori püs-
pök pihenését szolgálta. Elénk tárult hirtelen az olasz 
Velence egy kicsi darabja. Ebédre megkóstoltuk az 
egyik helyi specialitást, a különböző fűszerezésű kolbá-
szokat, amelyet sült savanyú káposztával fogyasztanak. 
A városnézést kövezően visszatértünk Schlüsselfeldbe. 
Készültünk az esti „Spanyol éjszaka” ünnepre, amely a 
helyi tűzoltóság rendezvénye. Hasonló, mint a mi helyi 
falunapi rendezvényünk, de itt csak egy műsorszám van. 
A Tűzoltó parancsnok megnyitotta az estét, felkért min-
denkit, hogy a zenekar által nyújtott zenére táncoljon, 
érezze jól magát. 
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Szomját és éhségét olthatja mindenki a felsorakozott 
vendéglátósok által nyújtott italokkal és ételekkel.  
Nagyon jól éreztük magunkat, aktívan kivettük 
részünket a táncból.

Harmadik nap reggelén gyorsan összepakol-
tunk, hogy még indulás előtt.  Megnézhessük 
a város múzeumát 

A múzeumban ismét szembesülhettünk 
azzal, hogy egy hagyományaikat őrző és a kö-
vetkező nemzedéknek tovább adó emberekkel 
állunk szemben. 

A Múzeum látogatást követően elbúcsúztunk 
vendéglátóinktól, megköszöntük kedvességüket, és 
a mielőbbi viszontlátás örömével váltunk el. 

A délelőtt további részében Helmut vezetésével meg-
néztük 14 szentek templomát, hallgathattuk a gyö-

nyörű orgona muzsikát. Délben egy szökőkutat 
néztünk meg. A víz játékát felejthetetlen emlék-
ként hoztuk magunkkal. 

Az ebéd után felkerekedtünk a hosszú és 
fáradtságos haza vezető útra.

Ez a három nap amit eltöltöttünk test-
vérvárosunkban felejthetetlen számomra. 

Rádöbbentett arra, hogy sokkal jobban meg 
kellene becsülnünk azt, amink van. A hagyo-

mányainkat ápolni kellene, mert az utókornak, ha 
nem marad belőle, az nagy veszteség.  

Kovács Margit

Hévízgyörk község önkormányzata nagy szeretettel meg-
hívta a Schlüsselfeldi képviselőket, pedagógusokat, diá-
kokat Hévízgyörk Falu ünnepére. Sajnálatos módon ezen 
meghívásnak nem tudtak eleget tenni, mivel náluk is jú-
nius 3. hétvégéje a város ünnepe. Emiatt csak egy későbbi 
időpontban jöttek el hozzánk.

2007. augusztus17-től augusztus 21-ig Budapesten 
került megrendezésre a katolikus egyházak ministránsai 
részére egy európai szintű találkozó. Erre a rendezvényre 
a német testvérvárosból, Schlüsselfeldből is jöttek fi ata-
lok, akiket elkísért Georg Zipfel polgármester úr, Georg 
Paszek diakónus pap, hitoktatók, pedagógusok.

A vendégek 17-én délben érkeztek meg Ferihegyre. 
Budapesten volt a szállásuk. Nagyon sűrű és tartalmas 
programon vettek részt. Még aznap délután kijöttek Gö-
döllőre, ahol megtekintették a Sissi nyári rezidenciáját. 
Délután a Hősök terén sétáltak.

18-án Budapesttel ismerkedtek, itt töltötték az egész 
napot, séta a belvárosban, a Parlament, a Vásárcsarnok 
látogatása.

Délután a szálláshelyükön az idegenvezető megismer-
tette velük Magyarország történelmét, iparát, jelen gazda-
sági-politikai helyzetét. Hagyományőrző gyerekjátékokat 
is megtanítottak a fi ataloknak. 

Schlüsselfeldiek Hévízgyörkön
Este felkerestek egy magyar éttermet, csárdát, ahol ci-

gányzenével múlatták az időt, közben borkóstolás.
Augusztus 19-én vasárnap meglátogattak bennün-

ket. Az általános iskolában fogadtuk a vendégeket. Az 
iskolában tartottunk egy rövid idegenvezetést számuk-
ra, a helyi adottságokat, sajátosságokat fi gyelembe véve. 
A gyerekek rendkívüli érdeklődést mutattak az iskola 
szervezeti működése iránt, a tanórák, tanulók itteni 
életvitele iránt. 

Ezután a külföldi vendégekkel közösen részt vettünk 
a Római Katolikus templom 11 órás szentmiséjén. Tóth 
Ferenc atya németül köszöntette a vendégeket. Közösen 
celebrálták a szentmisét, Georg Paszek diákonus pappal. 
A német diákok kórus vezetőjük irányításával egyházi 
énekekkel tették meghittebbé a szentmisét. 

A szentmise után gyalogosan sétáltunk a művelődési 
házba, ahol polgármester úr augusztus 20-ai ünnepség 
keretében is köszöntette vendégeinket. 

Gyönyörű idő volt ezen a napon, lovas kocsikkal vit-
tük végig őket Hévízgyörkön és innen mutattuk meg a 
község nevezetességeit. Megnéztük a Katolikus Öreg-
templomot, ahol a német diákok elénekeltek egy gyönyö-
rű egyházi éneket, melyet mindnyájan meghatódva hall-
gatunk. Bobál István Polgármester Úr röviden ismertette 
a romtemplom történetet.
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Tisztelt Hévízgyörkiek!

A Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjaként szeret-
ném felhívni szíves fi gyelmüket a falunkban tapasztal-
ható hulladékkezelés és -égetés aktuális problémáira. 
Szomorúan tapasztaltuk a kampányszerűen meghirde-
tett szemétgyűjtések alkalmával, hogy a falu külterületén 
nagyon sok illegálisan lerakott szemét, sitt és más hul-
ladékok találhatóak. Nyugodtan kijelenthető, hogy ezek-
nek a szeméthegyeknek a 90%-át mi magunk, vagyis a 
hévízgyörkiek helyezzük ki. Ebből egyenesen következik, 
hogy csakis mi tudjuk ezt a problémát közös fellépéssel 
kezelni és helyretenni. A Környezetvédelmi Bizottság, és 
a magam nevében arra kérek minden kedves hévízgyörki 
lakost, hogyha lát ilyet, ne menjen el szó nélkül mellette, 
hanem lehetőleg névvel, vagy rendszámmal, időponttal 
jelentse be az eseményt a Polgármesteri Hivatal jegyzőjé-
nek, akinek ezután kötelessége hivatalból intézkednie. 

A másik téma, mellyel foglalkozni szeretnék, az égetés 
problémája! Szándékosan nem szemétégetést írtam, mert az 
már egy korábbi, de ma is életben lévő testületi határozattal 
tiltott. Nagyon jó lenne, ha ezt a „TILTOTT” szót senki sem 

a saját személyes szabadságának a korlátozásaként fogná 
fel, hanem környezetünk és egészségünk jó szándékú vé-
delmében tett intézkedésnek! Hasznosnak és nagyon jónak 
tartanám, ha az egészségügyi dolgozók, a Képviselő-testület 
tagjai különböző fórumokon (helyi újság, GalgaTV, testüle-
ti ülés, stb.) ismeretterjesztés formájában előadásokat tar-
tanának, cikkeket írnának a szemét, különösen a műanyag 
hulladék égetéseinek súlyos, egészségkárosító hatásairól.

Tisztelettel kérek minden kedves hévízgyörki lakost, 
hogy ha Önök közül valaki bárkit udvariasan megkér, 
mivel pl. nem péntek van, ma ne tüzeljen, vagy naptól 
függetlenül, amit éget, az szemét, vagy még rosszabb 
esetben műanyag, legyen szíves oltsa el; ne haragudjon 
meg az őreá szólóra, hanem vegye jó szándékú fi gyelmez-
tetésnek, amely mindannyiunk érdekében történik. 

Bízom benne, hogy a leírtak nem fognak senkiből el-
lenérzéseket kiváltani, hisz nem ez a szándék vezérelt, ha-
nem az, hogy együtt, közösen egy élhetőbb környezetet 
teremtsünk magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak!

Kliment Frigyes
Környezetvédelmi biz. tagja

November 4.-e
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség hévízgyörki csoport-
jának már hagyományosnak mondható megemlékezésen 
kicsiny, ám annál elszántabb csoport vett idén is részt. Itt 
engedjék meg, hogy megköszönjem a szereplőknek és a 
jelenlévőknek a megtisztelő részvételt. Alább olvashatják 
a megemlékezésen elhangzott beszédet.

Tisztelt emlékező Hévízgyörkiek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent itt, 
hogy részt vegyen e szerény megemlékezésen, melyen 
tisztelgünk azoknak, akik 51 évvel ezelőtt Magyarország 
jövőjének jobbításáért az akkori diktatórikus hatalom 
megdöntéséért áldozatot hoztak.

Tudjuk, hogy összefogás, olyan hazaszeretet vezérel-
te őket mely valósággá válik mindannyiunk számára, ha 
idegen hatalmak nem avatkoznak országunk életébe. Ha 
nemzetünk árulói idegen erők segítségét nem kérik a ma-
gyar nép forradalmának leverésére.

Kedves jelenlévők!
Megkérdezem önöktől, tőletek, akár felszólításra, akár 

szívetek indíttatására jöttetek el. 
Politika-e megemlékezni azokról, akik fáradoztak, és 

ha kellett életüket is adták a jobb jövőért?
Politika-e visszagondolni hálával, szeretettel azokra 

kik kényszerültek hazájukat, családjukat elhagyni, mert 
bátran kiálltak –e nemes ügy érdekében?

Politika-e jobb jövőt szánni gyermekeinknek, unoká-
inknak? 

Kedves megjelentek!
Nem lehet, nem szabad azon címszó alatt, hogy én nem 
politizálok, közömbösen, tétlenül elmenni az események 
mellett. Nem szabad sem ide, sem oda nem tartozok jel-
szóval élni az életünket. Mondani , hogy engem érdekel, 
úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Isten az embert a teremtés koronájának teremtette. 

Környezetvédelmi felhívás!

Késő délutáni órákban lovas kocsikkal kimentünk a 
hévízgyörki halastóhoz, ahol megvendégeltük a fi atalo-
kat. A vacsora nagyon kellemes baráti hangulatban telt.

Augusztus 20-án séta a Várnegyedben, Mátyástemp-
lom, Halászbástya, este az ünnepi Tűzijáték megtekintése 
a Dunapartról, mind-mind felejthetetlen élménnyel gaz-
dagította a csapatot.

21-én a reggeli után ellátogattak még a Dunakanyar-
ban, Esztergomba megtekintették a Bazilikát, utána Vi-

segrádon a várat, ebédeltek a visegrádi Sirály étteremben, 
majd innét ismét a repülőtérre.

A tavaszi schlüsselfeldi látogatásunk alkalmakor igen sok 
barátság szövődött a két nemzet diákjai között, amit azóta is 
ápolnak. Ez a mostani találkozáskor tovább erősödött.

A hévízgyörki diákok és szüleik is eljöttek elbúcsúzni 
a vendégektől, sokak szemében még a könny is csillogott 
az elváláskor.

Kovács Margit
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Szívvel, lélekkel gondolkodásra készítette fel. Beültet-
te a földi paradicsomba azzal az útravalóval: Szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből, szeresd felebarátodat, mint magadat.

Azt hiszem, ha visszatekintünk magyar népünk több 
ezer éves történelmére sok népét, magyarjait szerető ős-
sel büszkélkedhetünk.

És most hol tart a magyar ember!
Vajon ma november 4.-én az országos gyásznap alkal-

mából hány magyar embernek kulcsolódik imára keze?
Hányan gyújtanak gyertyát azokért, akik 51 évvel ez-

előtt életüket nem sajnálva komolyan vették az isteni pa-
rancsot?

Szeresd embertársadat, népedet, hazádat, mint ma-
gadat!

És te kedves jelenlévő ne hidd, hogy ezzel a néhány 
gondolattal arra bíztatlak, hogy hagyj el mindent, fogj 
egy zászlót, netán fegyvert és rohanj az utcára nem. Nem 
erről van szó. Arra szeretnék csak rávilágítani, hogy akik 

között élsz, akik közé isten rendelt úgy élj, legyen olyan 
emberi tartás benned, hogy életed útmutatás legyen.

Mesélj gyermekeidnek, unokáidnak a múltról. Tisz-
telj minden olyan emberi törekvést, amely a jót, a szépet 
ápolja. Ha templomba jársz, látszódjék rajtad isten igéjé-
nek a munkája. 

Ha életed során választásra szólítanak, döntést várnak 
tőled mindig előre megfontoltan indulj oda tudva, hogy ez-
zel az országnak a jövő nemzedéknek a sorsát döntöd el. 

Végül engedjék meg, hogy Vörösmarty Mihály Ma-
gyarország címere című verséből idézzek:

„Szép vagy ó hon , bérc, völgy változnak 
gazdag öledben 
Téridet országos négy folyam árja szegi 
Ám természettől mindez lelketlen ajándék 
Naggyá csak fi aid szent akaratja tehet”

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket: Bazan Tibor

Szeretetből Mikulás
Kedves Gyerekek!

Nagy örömöt szereztetek nekünk azzal, hogy sokan eljöttetek a Mikulás-délutánra. Izgalommal készültünk, és a 
Mikulás is nagyon várt már Benneteket. Elmondtuk neki, hogy a falunkban sok kedves kisfi ú és kislány lakik, akik 
nagyon örülnek majd az ajándékoknak. Mi is azon voltunk, hogy örömöt szerezzünk Nektek, és sok-sok szeretetet 
raktunk a játékok mellé a Mikulás puttonyába. A kalács és a kakaó is azért volt olyan fi nom, mert „szeretet-port” is 
szórtunk bele. 

Köszönjük a Szüleiteknek és a Nagyszüleiteknek, hogy elkísértek Benneteket a kultúrházba. Róka-koma sajnos 
pórul járt, de úgy láttuk, Ti jól éreztétek magatokat. Kicsiny szíveteket fonja  át minden nap melegség, töltse be öröm, 
jókedv – ehhez szerettünk volna mi is hozzájárulni.

A Mikulás és a hévízgyörki FIDESZ-csoport
Lejegyezte: Bereczki E. 

Az anyukák is örültek Hogy én milyen nagy macit kaptam!
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A Rigó A Kandur A Kiskakas Róka koma

Kakaslesen

Szilágyi Áron beugróként csatlakozott a világbaj-
nokságra utazó csapathoz, mégis nagyobb meglepe-
tést okozott, mint bármelyik rutinos versenyzőnk. A 
maga 17 évével szorgalma, a sport iránti szeretete se-
gítségével sikerült legyőznie a „nagy öreg”-ként em-
legetett, mindenki által rettegett Pozdnyakovot. És 
ezzel a győzelemmel jókora lépést tett a kardcsapa-
tunk afelé, hogy a pekingi olimpián részt vehessen.

Azt hihetnénk, a hirtelen jött siker negatív hatással 
lesz erre a fi atal fi úra, azonban akik ismerik, tudják, 
Áronnal nem fog „elszaladni a ló”, éppoly tudatosan 
viselkedik az aranyéremmel a zsebében, mint annak 
előtte. Nem az a fajta ember, aki mindent odaad pár 

A bajnok köztünk él! 
Él Hévízgyörkön egy gimnazista fi ú, aki nemcsak lakhelye, de egy egész ország fi gyelmét hív-
ta fel magára idén októberben, amikor a vívó világbajnokságon aranyérmet szerzett.

perc csillogásért, neki céljai vannak, amelyekért meg 
kell harcolnia. Ezt bizonyítja az is, hogy a Szentpé-
tervárott rendezett VB óta Áron már Münchenben 
is bizonyított: a kemény munka eredményeként a 
German Open nemzetközi kardverseny ezüstérmét 
tudhatja magáénak.

Áron a hévízgyörkiek elismerését, szeretetét is 
magáénak tudhatja, ennek kifejezésére Bobál István 
polgármester úr emléklapot nyújtott át a sportoló-
nak. Áron a rá jellemző szerénységgel vette át a meg-
tisztelő „díjat”, s megígérte, hallunk még felőle.

Reméljük, ez a jó példa sokakat elgondolkodtat és 
Áron példáját követve sok hasonlóan kitartó és sze-
rény bajnokot avathatunk még!

T.Zs.
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Vitorlázó Hévízgyörkről
– Rozsnyay Domonkos iskolánk 8.a osztályos tanulója –

Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a vitorlázással?
Édesapám vitorlásélményeit hallgattuk a Balatonon, de 
nem igen fogott meg. Majd egyszer egy nyaralás kapcsán 
beültünk egy Optimist-be, ami mindjárt másként hatott, 
mint a mesék. A víz közelsége, a szél valamennyiünket 
nagyon gyorsan megfertőzött. Még azon a nyáron vet-
tünk egy használt kalózt és ettől fogva rendszeresen jár-
tunk le a Balatonra. A versenyzéshez egy vitorlástáboron 
keresztül jutottam el. Ekkor 10 éves voltam.

Hol és milyen hajóval versenyzel?
A Spartacus Vitorlásegylet versenyzője vagyok. Az edzé-
seink márciustól novemberig tartanak Balatonföldváron. 
A tavaszi és őszi iskolai időszakban hétvégenként, nyáron, 
pedig gyakorlatilag folyamatosan a telepen, illetve a vízen 
vagyunk. A téli időszakban erőnléti és elméleti felkészítés 
van heti több alaklommal. Az első két idényben, amíg a 
versenyvitorlázás alapjait sajátítottuk el Optimist hajóval 
versenyeztem. Ez egy egyszemélyes hajó. Tavaly az év 
utolsó versenyein már egy másik hajó-osztályban szere-
peltem társammal Czeizel Marsival. Ez a 420-as. Marsi a 
manschaft , én kormányozok.

Akkor te kényelmesen kormányozgatsz, a társad meg 
melózik?
Azért ez nem egészen így van. Mindenkinek meg van a 
maga nem kevés és fontos feladata. Csapatot kell alkot-
nunk. Széliránytól függően hol a manschaft nak, hol a 
kormányosnak van több dolga. De mindig összehangolt 
munkára vagyunk utalva. Csak így nyerhetünk!

Mindig a Balatonon versenyeztek?
Nem. Idehaza a Velencei tavon is, de versenyeinknek 
majdnem a fele külföldön van.

A külföldi helyszínek is a hazai tavakhoz hasonlóak?
Talán az olaszországi Garda-tó. Bár ott a szél sokkal erő-
sebb, mint idehaza, hiszen az Alpok hegyei veszik körül 

az egyik oldalról. A szél általában déltájt érkezik, és ak-
kor kitartóan fúj. Egyébként meg legtöbb külföldi verse-
nyünk valamelyik tengeren volt. Na ott a hullámokkal is 
meg kell küzdeni. 

És azok a nagy hullámok fel is boríthatnak?
Igen. Ez hozzá tartozik ehhez a sporthoz. Ha felborulunk, 
felállítjuk a hajót és megyünk tovább. Minden alkalom-
mal, ha vízre szállunk kötelező a mentő mellény viselete. 
Ha hideg időben vitorlázunk, akkor speciális vízhatlan 
ruhát viselünk – trockent –, hogy meg ne fázzunk.

Milyen emlékezetes élményeid vannak?
Olaszországban, Impériában a Ligur tengerparton, 
amikor az edzőnk mellettünk motorozott és átszólt: 18 
csomó.
Ennyi volt ekkor a sebességünk. Szinte repültünk a ví-
zen.

Mely eredményeidre vagy büszke?
Malcesine-ben, a Garda tavon megvertük a teljes magyar 
élmezőnyt. Részt vettünk idén a felnőtt Európa bajnoksá-
gon Istanbulban, illetve Hollandiában, Medemblikben a 
junior EB-n, ahol a nagyon erős mezőny közepén végez-
tünk. Az idei magyar bajnokságon 5. hely, amely annak 
ismeretében, hogy ez volt az első szezonunk, nem rossz. 
Legfrissebb eredményünk, hogy társaimmal megnyertük 
az I. Magyar Utánpótlás Tengeri Bajnokságot október-
ben, a horvátországi Biográdban. 

Mit jelent számodra a vitorlázás?
Víz és a szél tiszteletét. Lehetőséget, hogy neves sporto-
lókkal együtt lehetek. Klubtársaim többek között a több-
szörös magyar- és világbajnok Majthényi-Domonkos 
páros, és megannyi olimpikon, akiktől sokat tanulhatok. 
Csapatban, csapatért való küzdelmet, kitartást. És nem 
utolsó sorban azt a szabadságot, amelyet csak a vízen 
érezhet meg az ember.
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Mik a távolabbi céljaid?
Mint válogatott kerettag szeretnék minél jobb ered-
ményeket elérni, stabil csapattag lenni. Egyre jobb he-
lyezést szerezni a nemzetközi mezőnyben. 2009-ben 
Magyarországon lesz hajóosztályunk junior és ifj úsági 
Európa Bajnoksága -itt tisztességesen helytállni. És egy-
szer talán egy olimpia… (2012, London)

Labdarúgás
Félidejéhez érkezett a 2007/2008-as labdarúgó bajnokság 
küzdelemsorozata – minden korosztályban. Az alábbi 
táblázatokban megtekinthető, hogyan szerepeltek csapa-
taink az ősz folyamán.

Ifj úsági Felnőtt
Tápiószecső – Hévízgyörk 1-2 0-1
Hévízgyörk – Üllő 2-3 2-4
Diósd – Hévízgyörk 2-4 2-1
Hévízgyörk – Délegyháza 5-1 3-0
Felsőpakony – Hévízgyörk 2-3 2-1
Hévízgyörk – Bag 3-0 0-1
Nagykáta – Hévízgyörk 2-5 0-2
Hévízgyörk – Pilisvörösvár 3-0 2-3
Gödöllő – Hévízgyörk 0-1 0-0
Hévízgyörk – Dömsöd elmaradt 5-2
Dunaharaszti – Hévízgyörk 1-1 5-0
Hévízgyörk – Kóka 5-2 0-0
Érd – Hévízgyörk 3-0 3-1
Őrbottyán – Hévízgyörk 1-4 1-3
Hévízgyörk – Tárnok 3-2 0-3

Ifj úsági csapat őszi helyezése: 3.
Legjobb góllövője:  Csorba Benjámin 

14 góllal
Felnőtt csapat őszi helyezése: 9.
Legjobb góllövője:  Gedei Tibor 

9 góllal

II. csapat

Hévízgyörki SC II. – Délegyháza KSE II. 3-2
Felsőpakony KSE II. – Hévízgyörki SC II. 0-0
Hévízgyörki SC II. – Kistarcsai VSC II. 3-2
Hévízgyörki SC II. – Gödöllői SK II. 0-2
Maglód KSK II. – Hévízgyörki SC II. 2-3
Hévízgyörki SC II. – Sülysáp KSK II. 3-2
Délegyháza KSE II. – Hévízgyörki SC II. 5-0
Hévízgyörki SC II. – Felsőpakony KSE II. 2-0
Kistarcsai VSC II. – Hévízgyörki SC II. 0-2
Gödöllői SK II. – Hévízgyörki SC II. 1-3

Őszi helyezés: 2.
Legjobb góllövő:  Zsóka Viktor 

4 góllal
Felnőtt csapat őszi helyezése: 9.
Legjobb góllövője:  Gedei Tibor 

9 góllal

Kispályás (9 évesek)

Hévízgyörk – Erdőkertes 10-0
Kistarcsa – Hévízgyörk 0-3
Kartal – Hévízgyörk 6-5
Hévízgyörk – Iklad 3-0

Őszi helyezés: 2.
Legjobb góllövő:  Fercsik Benedek 

11 góllal



Hévízgyörk – Iklad 4-1
Vácszentlászló – Hévízgyörk 1-20
Gödöllő – Hévízgyörk 2-3
Hévízgyörk – Dány 11-2
Bag – Hévízgyörk 2-6
Hévízgyörk – Aszód 3-0
Szada – Hévízgyörk 0-4

Félpályás (11 évesek)

Hévízgyörk – Erdőkertes 7-0
Kistarcsa – Hévízgyörk 4-3
Pécel – Hévízgyörk 2-1
Hévízgyörk – Galgahévíz 2-4
Hévízgyörk – Kartal 3-1
Hévízgyörk – Isaszeg 2-1
Mogyoród – Hévízgyörk 7-0

Őszi helyezés: 5.
Legjobb góllövő:  Máté Gábor 

5 góllal

Serdülő előkészítő (13 évesek)

Kerepes – Hévízgyörk 0-3
Hévízgyörk – Mogyoród 0-3
Verőce – Hévízgyörk 3-7
Hévízgyörk – Acsa 5-2
Szada – Hévízgyörk 3-0
Hévízgyörk – Dunakeszi K. 2-4
Erdőkertes – Hévízgyörk 0-5
Hévízgyörk – Fót 5-4
Iklad – Hévízgyörk 3-3

Őszi helyezés: 3.
Legjobb góllövő:  Domján Péter

Lázár Szabolcs 
4 góllal

30 SPORTÉLETSPORTÉLET30 HévizgyörkiHévizgyörki HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ

Serdülő (16 évesek)

Félpályás (11 évesek)

Hévízgyörk – Erdőkertes 7-0
Kistarcsa – Hévízgyörk 4-3
Pécel – Hévízgyörk 2-1
Hévízgyörk – Galgahévíz 2-4
Hévízgyörk – Kartal 3-1
Hévízgyörk – Isaszeg 2-1
Mogyoród – Hévízgyörk 7-0

Őszi helyezés: 5.
Legjobb góllövő:  Máté Gábor 

5 góllal

Serdülő előkészítő (13 évesek)

Kerepes – Hévízgyörk 0-3
Hévízgyörk – Mogyoród 0-3
Verőce – Hévízgyörk 3-7
Hévízgyörk – Acsa 5-2
Szada – Hévízgyörk 3-0
Hévízgyörk – Dunakeszi K. 2-4
Erdőkertes – Hévízgyörk 0-5
Hévízgyörk – Fót 5-4
Iklad – Hévízgyörk 3-3

Őszi helyezés: 3.
Legjobb góllövő:  Domján Péter

Lázár Szabolcs 
4 góllal

Serdülő (16 évesek)

Hévízgyörk – Iklad 4-1
Vácszentlászló – Hévízgyörk 1-20
Gödöllő – Hévízgyörk 2-3
Hévízgyörk – Dány 11-2
Bag – Hévízgyörk 2-6
Hévízgyörk – Aszód 3-0
Szada – Hévízgyörk 0-4
Hévízgyörk – Pécel 12-0
Isaszeg – Hévízgyörk 3-6

Őszi helyezés: 1.
Legjobb góllövője:  Csorba Benjámin 

32 góllal

Öregfi úk

Gödöllői LK – Hévízgyörk 3-0
Hévízgyörk – Kerepes 3-1
Tura – Hévízgyörk 2-0
Hévízgyörk – Kistarcsa 2-2
Pécel – Hévízgyörk 3-2
Hévízgyörk – Szada 5-1
Hévízgyörk – Vácszentlászló 4-1
Kartal – Hévízgyörk 4-0
Hévízgyörk – Mogyoród 2-2
GEAC – Hévízgyörk 6-2
Hévízgyörk – Erdőkertes 4-1
Aszód – Hévízgyörk 2-4
Hévízgyörk – Gödöllő Bf. Vill. 1-2
Isaszeg – Hévízgyörk 2-1
Hévízgyörk –  Bag 0-2

Őszi helyezés: 10.
Legjobb góllövő:  Demcsák János 

9 góllal



December 31-ig tovább folytatódik a „COOP-ogtat a Szerencse!” nyereményjáték. Akár Ön is 
megnyerheti a 3 db LCD TV vagy a 150 db 20.000,-Ft értékű COOP vásárlási utalvány egyikét!

MÉG TÖBB NYERÉSI LEHETŐSÉG!!! MÉG TÖBB NYERÉSI LEHETŐSÉG!!! 
A COOP szóróújságban olvashatnak a december 13-31-ig tartó időszakban érvényes nyereményjátékról. 
Vásároljon a szóróújságban – a nyereményjáték oldalán – feltüntetett termékek közül 

legalább 3 különbözőt és a leírásnak megfelelően küldje el postán (1537 Bp., Pf.453/430) a blokkot, 
illetve szükség szerint a csomagolásokról kivágott márkaneveket.

Bővebben a szóróújságban és a www.coop.hwww.coop.huu weboldalon olvashatnak a 
nyereményjátékokról.

DECEMBERBEN DECEMBERBEN MÉG TÖBB AKCIÓVAL ÉS MÉG KEDVEZŐBB MÉG TÖBB AKCIÓVAL ÉS MÉG KEDVEZŐBB 
ÁRAKKALÁRAKKAL  VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!!  VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!!

Ízelítő az akciókból:Ízelítő az akciókból:

2007.12.12-től 2007.12.31-ig2007.12.12-től 2007.12.31-ig
COOP fi nomliszt 1kg 119,-Ft Adambrau sör 0,5 l üv. 89,-Ft+üv.

Globus majonéz 420 gr fl ak. 349,-Ft BB doux édes pezsgő 0,75 l egyut. 599,-Ft

Univer mustár 700 gr 299,-Ft Tomi Krist.Color komp.3 kg+PUR500 1499,-Ft

Tchibo Excl.kávé őr. 2x250gr+csésze 999,-Ft JAR mosogatószer lemon 3 x 500 ml 399,-Ft

Eduscho W. Extra kávé őr.250gr 299,-Ft Kinder pingui 30 gr 99,-Ft

Lipton green Lab.tea 37.5 g 199,-Ft Kométa somogyi bécsi virsli 999,-Ft/kg

VÉNUSZ napraforgó étolaj 1 l 379,-Ft RAMA margarinkrém kocka 250gr 129,-Ft

Kékkúti Theod. ásv.viz szénsavas 1,5l 89,-Ft Madeta UHT tej 1,5 % 1 l 199,-Ft

Steffl   sör üv. 0,5 l 119,-Ft+üv. Edami tömbsajt 1299,-Ft/kg

DECEMBERI  AKCIÓ!!! 2007.12.13-tól 2007.12.31-ig

Csillám kristálycukor 1kg 189,-Ft Zwack unicum papírd. 0,5 l 1999,-Ft

Knorr halászlé kocka 120gr 199,-Ft Előhűtött csirkemell fi lé 1299,-Ft/kg

Globus ketchup 480gr 289,-Ft Előhűtött pulykamell fi lé 1399,-Ft/kg

Borsodi vil.sör f.üv. 0,5 l 125,-Ft +üv.Előhűtött egész csirke 599,-Ft/kg

Heineken sör üv. 0,5 l 179,-Ft+üv. Trappista sajt (GICI) 1399,-Ft/kg

Törley charmant d. pezsgő 0,75l 659,-Ft Szole virsli műbélben  399,-Ft/kg

TÖ R ZSVÁ SÁR LÓ I  H Í R E KTÖ R ZSVÁ SÁR LÓ I  H Í R E K

A törzsvásárlói pontok után járó ajándékkuponok kipostázása 
folyamatosan történik. A pontok mennyiségéről a 06-80-870-220 

ingyenes zöld számon érdeklődhetnek.
IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK KELLEMES ÉS BÉKÉS 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!!!
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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

SZILVESZTERI BÁL SZILVESZTERI BÁL 
A HÉVÍZGYÖRKI MŰVELŐDÉSI HÁZBANA HÉVÍZGYÖRKI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A HAJNALIG TARTÓ ZENÉRŐL A HAJNALIG TARTÓ ZENÉRŐL 

A A FAVORITES ZENEKARFAVORITES ZENEKAR  

GONDOSKODIKGONDOSKODIK

ASZTALFOGLALÁS: MŰVELŐDÉSI HÁZ 
TELEFON: 06 28 436 446
 06 28 436 179
 06 30 740 9609

A BELÉPŐJEGY: 6000 Ft,A BELÉPŐJEGY: 6000 Ft,  
(aperitif, bőséges vacsora, sütemény, gyümölcs pohár pezsgő

éjfél után töltött káposzta virsli)


