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Hévízgyörki

Megújul  
a Hévízgyörki HírMondó 

Több olvasó kérésére változtatunk a Hévízgyörki Hírmondó 
megjelentetésével és tartalmával kapcsolatban. Sokan java-
solták, hogy gyakrabban jelenjen meg az újság. A kérést jog-
osnak találtuk, ezért a negyedévenkénti megjelenés helyett 
kéthavonként juttatjuk el olvasóinkhoz a község életéről hírt 
adó lapot. A változtatás oka elsősorban az, hogy frissebben, a 
történésekhez közelebbi időpontban tájékoztassuk olvasónkat a 
községben történtekről, és ugyanakkor a várható eseményekre 
is időben hívjuk fel a figyelmüket. Nagyon reméljük, hogy az új 
rendszerben megjelenő hírmondó elnyeri az olvasók tetszését 
és újságunk a hévízgyörkiek életét, tájékoztatását szolgáló és 
segítő családtaggá válik. 

Úgy tervezzük, hogy az idén május közepén, majd augusz-
tusban, októberben és decemberben köszön be lapunk minden 
hévízgyörki család otthonába. 

Szerkesztőségünk jó újságot kíván készíteni és az olvasók 
kezébe adni. Azt szeretnénk, ha a hírmondó olyan lenne, mint 
a sajátos beszédmodorú kedves ismerősünk, akinek a hangját 
már messziről felismerjük és előre örülünk: vajon miről szól, 
mit mond nekünk?  Azt mondják, aki az újságba néz, tula-
jdonképpen tükörbe néz. Mi is tükörként szeretnénk jelen 
lenni a község mindennapjaiban. Szeretnénk, ha írásainkat a 
sokszínűség jellemezné. Úgy véljük, lesz köztük rosszkedvű és 
derűs, indulatos, meg szelíd, felháborodott és higgadt, vagyis 
olyan, amilyenek mi emberek vagyunk. Azt szeretnénk meg-
tudni, miről mit gondolnak, mit éreznek, mit cselekszenek, 
miről érdeklődnek leginkább a hévízgyörkiek. És minderről hírt 
kívánunk adni. De legtöbbet – és ezt természetesnek gondoljuk 
–arról írunk majd, mit tesznek falunk vezetői értünk, a faluért, 
az itt élőkért. A szerkesztőség a község fejlesztésének, újraalko-
tásának hű krónikása kíván lenni, mert tudjuk, s hisszük, hogy 
lesz miről szót ejteni, lesz miről tájékoztatni az olvasóinkat.

Az írás végére maradt egy nagyon fontos kérésünk tolmác-
solása. Azt kérjük, hogy szerkesszük, írjuk együtt a Hévízgyörki 
Hírmondót. Hitünk szerint sok hévízgyörkinek van mondani-
valója, észrevétele. Mondjuk hát el mindazt, ami szebbé, gazda-
gabbá teheti lakóhelyünket. Szóljunk minél többen. Fontos ez 
azért is, mert csak annak a falunak, közösségnek az emberei 
élhetnek békességben, boldogan, ahol az ott élőknek tárgyi-
lagos képe van a helység valóságos erőnlétéről, , jelleméről, 
múltjáról, és lehetőségeiről. A vezetők sikeres stratégiája is csak 
realista ismeretekre épülhet. A valóságot pedig együtt mutat-

hatjuk meg. Az építő 
realizmus útján sikerrel 
csak közösen járhatunk. 
Vegyük a kezünkbe 
a tollat, emeljük fel a 
telefont, kezdjünk el 
beszélgetni egymással, 
hogy eljussunk az építő 
egyetértésig. 
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Drága Nagymamák! Kedves Édesanyák!

Már a május első vasárnapját megelőző 
napokban férfiak és gyerekek sokaságát 
láttam, hogy virággal a kezükben siettek 
a falu főutcáján. Értettem az igyekezetü-
ket, a sietésüket, hiszen május első vasár-
napja az édesanyák, nagymamák ünne-
pe. Övék ennek a napnak minden fénye, 
ragyogása, övéké azon a napon minden 
virág, érettük száll az égbe ezernyi gyer-
meki szívből az áldást kérő imádság. 

Én magam is – képviselőtársaimmal 
együtt –, az újság késői megjelenése miatt 
ugyan nem az ünnep napján, ám mégis 
az édesanyákat kívánom köszönteni. Azt 
szeretném, ha soraimból kiéreznék a 
gyermeki hála melegségét, és kiéreznék 
a köszönetet, ami joggal megilleti az 
édesanyai gondoskodásnak és becé-
ző szeretetnek sok megnyilatkozá-
sát. Önök végigélték már a gyer-
meknevelés minden örömét és 
minden kínját. Mert ott állt az 
édesanya az élet első szikrájá-
tól kezdve mellettünk, mint 
gyámoltalanságunk támasza, 
erősségünk és örömünk. Az 
első mosolygás, amely mint 
a májusi égből alászűrődő 
napsugár arcunkra vetődik, 
az édesanyánk mosolygá-
sa. Az első könny, amely az 
aggodalmak sötét felhői kö-
zül bölcsőnkre permetez, az 
édesanyánk forró könnye volt. 
Örül a mosolygásunknak, zo-
kog a bánatunkkal, s bármely 
pillanatban odaadná az életét 
értünk. Minden jó hatást, indítást, 
szelíd intelmet az édesanyától ka-
punk először. Ő kulcsolja össze kön-
nyes örömmel a gyermek kicsiny kezeit, 
amikor a jó Istenről beszél és imádkozni 
tanítja kicsinyét. Aggódó tekintettel kí-
séri lépteinket. Ha az élet útján siker ér 
bennünket, ő a legboldogabb. Ha csapás 
sújt le, az ő szíve vérzik legjobban. Ko-
moly figyelmeztetése, intése előtt meg-
hajol a kamasz dacos tette, a sírása pedig 
meglágyítja a kőkemény szíveket is. 

Naponta látjuk, hogy az édesanyai szív 
csodatevő jóságát nem tudja megtörni a 
hibás családpolitika, sem a nyomor, sem 
a szegénység. A hévízgyörki nagymamák 
és édesanyák életük példájával naponta 
bizonyítják, hogy az anyai szív annyira 
kifogyhatatlan a szeretet gyakorlásában, 

virágcsokor helyett
hogy még azt a gyermeket is becézi, ajná-
rozza, neveli, ajándékokkal halmozza el, 
aki durvaságával, sértő szavaival naponta 
megalázza. 

Drága Édesanyák! Higgyék el: – le-
gázolhatnak minden hatalmat a világon, 
országokat törölhetnek el a világ térké-
péről, sárba taposhatják a bíborpalás-
tokat, összetörhetik a királyi koronákat, 
az édesanyák hatalmát, amelyet szívük 
vérével, jósággal, gonddal, virrasztással, 
könnyel és hősies áldozatokkal gyakorol-

már sírnak adtátok,/ Ne várjatok a földön 
soha boldogságot, /nincsen az árvának 
más vigasztalója, /Egyedül az Isten az ő 
pártfogója”

Írásom befejezése előtt azokhoz for-
dulok, akiknek még van édesanyjuk: 
– vajon átérzi-e hálával a szívük azt a 
sok áldást és kimondhatatlan szeretetet, 
amelyet első lépésüktől kezdve az édes-
anyjuktól kaptak? Tudják-e, hogy mióta 
világ a világ, mindig az édesanyák szen-
vedtek a legtöbbet. A világháborúk és 
forradalmak borzalmas és véres viharai 
az ő lelküket szaggatta meg a legjobban. 

Végül titeket kérlek: lányok és fiúk: 
– szeressétek az édesanyátokat, legna-
gyobb földi kincseteket, áldozatos, hű-

séges, sírigtartó szeretettel. A mi en-
gedelmességben, figyelmességben, 

örömszerzésben, és eltartásban 
megnyilatkozó szeretetünk úgyis 

csak hitvány morzsa az ő éjszaká-
kat átvirrasztó, életet is felemész-
tő szeretetük mérhetetlenségé-
hez képest. 

Rohanó, az anyagiakat 
kergető világunkban tudjuk, 
hogy a dolgozó édesanyáknak 
egyre kevesebb idejük jut a 
gyermekükkel való foglalko-
zásra. A legnagyobb értéket 
pedig azzal adhatják gyerme-
keinknek ha teljes odaadással, 
figyelemmel biztosítanak ré-
szükre időt, közös élményeket. 

Élményt, örömet adni, rányitni 
a gyerekek szemét a világra, a 

természet szépségére, az iroda-
lom, a művészetek soha ki nem 

aknázható, meg nem unható szép-
ségeire – valamennyiünk feladata. 

Igen, az édesapáké is! A nagyapáké 
is! Ezért építettek az elődeink – a falu 

összefogásával – az állam támogatásával 
– óvodát, ezért szeretnénk az iskolánkat 
korszerűsíteni, a gyerekek második ott-
honává tenni. Ezért igyekszünk a falu 
pedagógusainak a munkájában minden 
segítséget megadni. 

Ezért kívánom én tiszta szívvel – a 
képviselőtestület tagjaival együtt -, az 
Anyák Napján minden hévízgyörki édes-
anyának: kapjanak a hétköznapokon is 
virágot, mosolyt, szeretetet, megbecsü-
lést, s legyenek családjukban a legérté-
kesebbek, az otthon melegét biztosító 
édesanyák.

Bobál István

nak, megtörni nem fogják és nem tudják 
soha. De nem is kívánja ezt senki a vilá-
gon, mert mindenki érzi, hogy egy sze-
rető, gondos jó anya a legnagyobb kincs, 
a legfelbecsülhetetlenebb áldás a földi 
életben. Igaza van a régi, szép búcsúz-
tató ének, mikor azt mondja: – „Akinek 
anyja van, mindene van annak,/ Ami a 
világon boldogságot adhat,/ Mézes lesz a 
kenyér az ő két kezéből/ Meleg a kis hajlék 
mosolygó szemétől. / Óh, de kik a szülőt 
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anyÁk naPja az óvodÁBan
Mind a négy csoportban elsőként az óvo-
da vezetője köszöntötte az édesanyákat. 
Köszöntőjében elmondta egy, a hévíz-
györki általános iskola tanulója által írt 
verset: – Anyák napja hajnalán/ Kigyúltak 
a fények,/ Minden gyerek örvendezve/ 
Édesanyját köszöntötte. /Rózsa és tulipán 
/ Nyíljatok ki szépen,/ Had örüljön éde-
sanyánk / A tavaszi fényben.

Anyák Napja a mini csoportban

Nagy próbatétel volt ez a nap a min-
iseknek, mert a megszokott csoport-
társak helyett vendégekkel telt meg 
a szobájuk. Édesanyák, nagymamák, 
dédikék, kíváncsi apukák és testvérek is 
érkeztek ezen a vasárnap délutánon az 
óvodába. Bátran, büszkén, de kissé félsze-
gen vonultak az apróságok anyukájuk elé, 
miután a folyosón kígyóvonalban felsor-
akoztunk. Néhányan elbizonytalanodtak, 
elpityeregték magukat, de gyorsan meg 
is vigasztalódtak. Megtalálták helyüket a 
kispajtásaik között. A szép ruhácska, az 
ünnepi hangulat megtette a hatását. A 
megható zene, a sok kedves gyerekdal, 
feloldotta bennük a szorongást. Utánzó 
mozgásukkal, tapsukkal, énekükkel, 
gyermeki bájukkal könnyet, mosolyt és 
meghatottságot varázsoltak a jelenlévők 
arcára. Műsorukkal rövid bepillantást 
adtak az óvoda programjának ének – ze-
nei, és anyanyelvi anyagába. A következő 
versikével köszöntötték – az ajándékok 
átadása előtt – a mosolygó anyukákat: 
– Édesanyám tulipánfa/ Édes-kedves 
minden ága. /egyik ága édes lelke, /Ho-
gyha sírnék, átölelne. /Másik ága kedves 
karja, /Lázas testem betakarja. /Édesan-
yám tulipánfa, /Engem ölel minden ága.

Anyák Napja a kiscsoportban

Ezen a szép májusi napon 25 lelkes kis-
gyerek jött el az óvodába, hogy közösen 

köszöntsék az édesanyákat, nagyanyákat. 
Köszöntésükre egy szép csokrot állítot-
tunk össze, melyben versikékkel, daloc-
skákkal és egy kis tánccal kedveskedtünk 
vendégeinknek. Könnyes szemmel, meg-
hatottan örült ki –ki a gyermekének, un-
okájának. Itt is elhangzott a köszöntő ver-
sike: – Anyukámat meglepem!/ De kicsi 
a tenyerem/ Nem fér bele annyi virág,/ 
Amennyire szeretem. /Kis kezemmel, mit 
adhatok?/ Csak az egész világot! /Vagy, tán 
ami ennél is több, / E néhány szál virágot.

Anyák Napja  
a középsőcsoportban

Ezen a napon minden gyermek az éde-
sanyját, nagymamáját köszöntötte . Nem 
lehet szavakba önteni azt a sok jót, sz-
eretetet, önzetlenséget, amit egy anya ad 
gyermekének. Megpróbáltunk mi is egy 
kis műsorral büszkeséget, örömet adni 
az édesanyáknak. Az énekek, versek, 
táncok előadása bizonyította a gyerekek 
ügyességét. Szívvel és lélekkel készültek 
a gyerekek erre a napra. Sikerült örömet 
szerezniük. A legkedvesebb verset aján-
ljuk az írást olvasó anyukáknak: – Áldd 
meg őket, nagy Isten/ Kikért szívem dob-
ban,/ Akik engem szeretnek,/ Életüknél 
jobban.

Anyák Napja a nagycsoportban

31 nagycsoportos köszöntötte az édesan-
yját és nagymamáját vasárnap este. Így 
együtt most voltunk utoljára az óvodában 
az édesanyák köszöntésére. Nanni néni 
szavaival kezdődött az ünnepségünk. Ezt 
követően minden gyerek egy-egy rövid 
versrészlettel mondott köszönetet mind-
azért, amit eddig kapott. Úk már nagynak, 
majdnem „felnőttnek” érzik magukat. 
Sok idő telt el azóta, hogy átlépték félve, 
könnyeket hullajtva az óvoda ajtaját. Az-

tán a sok új dologgal való 
ismerkedés közben el-
repültek az évek. Most itt 
álltak büszkén, mosollyal 
az arcukon szüleik és az 
óvó nénik előtt. Mosoly-
uk azonban könnyet csal 
a szemekbe. Egymás 
kezét fogva énekelték 
a dalt: – „köszönjük 
a tavaszt, mit tőletek 
kaptunk, ne haragud-

jatok, hogyha rosszalkodtunk! Ki tudna 
haragudni ezen az ünnepen a gyermeki 
csínyekért? Igen, mi felnőttek is emlék-
szünk, hisz mi is voltunk apróságok, s 
jó lenne, ha azok maradhatnánk örökre. 
Hogy mit jelent számunkra a gyermek, 
azt a következő gondolat szépen kifejezi: 
– Életednek Öröme a gyermek,/ Virág, 
kit a tavaszi rét termett. / Ha először 
szólít puha szóval, /Úgy véled a fülemüle 
szólal…

a 2008/2009-es 
tanév óvodai 

PrograMjai

új gyermekek beíratása  
2008. május 18-tól május 22-ig 
óvodában nyitvatartási időben

évzáró ballagás
Mini-és kiscsoport május 29-én

Óvoda
pénteken délután 

Középső- nagycsoport
május 31-én, vasárnap, 

Művelődési Ház

ovilagzi
május 12-én pénteken óvoda

készülődés a Faluünnepre

A nyári időszakra a bagi óvodá-
soknak a hévízgyörki óvoda szükség 
esetén két hetet biztosít azoknak 
a szülőknek, akik a nyári szünet 
teljes idejére nem tudják megolda-
ni gyermekük elhelyezését.

Időpont: 2009. június 22-től  
2009. július 7-ig

A nyári időszakra a hévízgyörki 
óvodásoknak a bagi óvoda 
szükség esetén két hetet biztosít 
azoknak a szülőknek, akik a nyári 
szünet teljes idejére nem tudják 
megoldani gyermekük elhely-
ezését.

Időpont: 2009. július 27-től  
2009. augusztus 07-ig. 

Bővebb tájékoztatás az óvodában. 
Az óvoda dolgozói minden 

kedves szülőnek kellemes nyári 
pihenést kívánnak.
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2006-ban – a község választópolgárainak 
a szabad akaratából – új vezetés került az 
önkormányzat élére, és a választók a régi-
ek mellett új képviselőket is küldtek a tes-
tületbe, nagy terveket fogalmaztak meg a 
bizalmat kapottak. Természetesen a helyi 
társadalom, vagyis a lakosság részéről is 
fokozott munkát, hatékony cselekvést, 
gyors és látványos eredményeket vártak a 
faluban. A tisztségviselők lokálpatriotiz-
musa, a lakóhely iránt érzett szeretetük 
magával ragadta az önkormányzat tagjait, 
vezetőit, s a lehetőségektől való elrugasz-
kodás érvényesült a falu közeli- és távoli 
jövőjét meghatározó tervek készítésekor 
és jóváhagyásakor. 

Hévízgyörk választópolgárainak jelen-
tős része jó szándékkal, a támogatás igé-
nyének hangoztatásával egyre gyakrabban 
teszi fel a kérdést az önkormányzat irányí-
tóinak – polgármesternek és a képviselők-
nek egyaránt – „Hol tartunk most?  Ezt 
a kérdést tettük fel olvasóink nevében is 
Bobál István polgármesternek – Hogyan 
látja polgármester úr 2009 májusában a 
2006-ban megfogalmazott tervek, vágyak 
megvalósításának a lehetőségeit?” 

A polgármester válasza sok félreértést 
eloszlat és sok ellentmondásra rámutat: – A 
gazdasági válság, az ország életében bekö-
vetkezett mindent  átalakító nehézségek 
sora a 2006-ban történt megválasztásunk 
idején ismeretlen volt valamennyiünk előtt. 
Amikor reánk bízták lakóhelyünk irányítá-
sát és mi vállaltuk az ezzel járó gondokat, 
éppen eljutott a helyi társadalom oda, hogy 
a korábbinál nagyobb szerepet kapjon kö-
zségünk életében. Felértékelődtek erre az 
időre a lakóhelyi társadalom fórumai, küz-
dőterei is. A politikai körülmények, s ha-
zánk gazdasági esélyei a korábbinál kedve-
zőbbnek mutatkoztak és komoly esélyeket 
ígértek az építkezéseknek, a fejlesztések-
nek. Rövid – és hosszú távú programunk 
kidolgozásánál bátran támaszkodtunk a 
már működő – Összefogás Hévízgyörkért 
Egyesületre, s annak nyugdíjas klubjára, a 
már előzőleg is sikerrel működő, a falu idő-
seit tömörítő másik közösségre, a fiatalokat 
összefogó sportegyesületre, az egész kö-
zség közvéleményére ható népdalkörökre, 
a pártok szerveződő csoportjaira -, vagyis 
a működő, illetve teljesítményképes közös-
ségekre. Azt reméltük, hogy ez a folyamat 

tovább erősödik. Ma már látjuk, hogy ezt az 
ígéretesnek tűnő közéleti érdeklődést nem 
tudtuk tovább erősíteni, nem tudtuk a kö-
zség életében hasznosítani. 

Nehézséget jelentett számunkra a 
gazdálkodási önállóság hiánya, pénzügyi 
lehetőségeink korlátozottsága. Óriási te-
herként telepedett önkormányzatunkra 
– természetesen az ország szinte minden 
önkormányzatára – az a hatalmas vízfejé 
duzzasztott bürokrácia, amely megaka-
dályozta az önkormányzati rendszer re-
formját. Megkérdezhetnék választóink, 
hogyan tud, s hogyan akar a helyi önkor-
mányzat kilépni az Álmodozások korából. 
Tapasztalataim alapján én adtam az el-
múlt időszaknak ezt az elnevezést. Sze-
retném elmondani, hogy véleményem 
szerint az a vezető, akinek nincsenek 
merész tervei, nincsenek vágyai és álmai, 
az a munkájának végzése közben folyton 
a naplementét várja, hogy a feladatokat, 
gondokat aludni küldje, s a cselekvést el-
halassza. 

Azok a hévízgyörkiek, akik segítő 
szándékkal figyelték tevékenységünket, 
láthatták, észrevehették erőfeszítéseinket 
és tapasztalhatták, hogy a gazdasági -, 
társadalmi új alapokra kívánjuk helyez-
ni. Felismertük, hogy gazdasági tevé-
kenységünk mozgásterének a bővítésével 
fokozható az önkormányzat lehetősége 
saját bevételi forrásai növelésében. Saj-
nos, a jelenlegi szabályozók korlátozzák 
az önkormányzatoknak a földdel – mint 

felértékelendő erőforrással – való ésszerű 
gazdálkodást. Pedig a helyi önkormány-
zatok önigazgatásának fokozatos kialakí-
tásában a gazdasági önállóságnak döntő 
szerepe van. Ehhez az szükséges, hogy a 
helyi önkormányzat saját bevételi forrásai 
növekedjenek, intézményeik fejlesztését 
és fenntartását célzó összegek nagyobb 
hányada helyi forrásokból származzék 
(működési bevételek, vállalkozás jellegű 
bevételek, különböző adónemek, norma-
tív állami támogatások stb.). 

Elnézést kérek olvasóimtól, hogy a 
feltett kérdésre adott válaszom elméle-
ti okfejtése ilyen hosszúra sikeredett, de 
úgy vélem, hogy szavakból, gondjaink 
és gondolataink megértéséből ismerjük 
meg egymást, egymás gondolatait, mun-
kájának természetét. Erre a megértésre a 
közeljövőben egyre nagyobb szükségünk 
lesz. Szükségünk lesz, mert – és erről is 
joggal szólhatok – bővültek és remé-
nyeink szerint folyamatosan bővülnek 
lehetőségeink. Vegyük sorra a tényeket, 
melyekről úgy szólhatunk, mint közös 
eredményeinkről. 

Munkánk kezdetén – 2006 végén, 
de különösen 2007 elején – jogos igény-
ként merült fel a lakosság részéről, hogy 
alakítsunk ki új házhelyeket. Nem rész-
letezem, de amikor ennek a területnek 
a helyét kiválasztottuk, fogalmunk sem 
volt, mekkora harcot kell folytatnunk 
a különböző hatóságokkal. Végül meg-
egyeztünk: – 5,7 hektárnyi erdőtelepítést 
kellett végeznünk, hogy a miénk legyen a 

Nyárfás. Amikor körülbe-
lül a huszadik, vagy inkább 
a harmincadik egyezkedé-
sünk véget ért és a sokadik 
pecsét is a megállapodá-
sunkra került, elkezdhet-
tük a munkát. Az egykori 
Nyárfás területén 36 telket 
alakítottunk ki, amelyeken 
a közeljövőben kiépítjük 
a teljes infrastruktúrát, s 
megkezdjük az értékesí-
tésüket. A vásárlók között 
nemcsak a helyiekre szá-
mítunk, de tárgyalunk egy 
fővárosi ingatlanértékesítő 
céggel is. A fővárosból az 
utóbbi egy-két évtizedben 

Hol tartunk Most?
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igen sokan települtek ki, elsősorban a Bu-
dához közeli térségbe. A kitelepülők má-
sodik hulláma – a szakértők szerint – már 
távolabbi helyekre kényszerül, s erre kivá-
ló adottságokkal rendelkezik községünk. 

Súlyos gondként nehezedett ránk 
a hulladék gyűjtése, elszállítása úgy, 
hogy betartsuk az Európában kialakult 
szigorú normákat, vagyis meg kellett 
szerveznünk a szelektív szemétgyűj-
tést, gondoskodnunk kellett a szemét 
zárt-rendszerben történő elszállításá-
ról, korszerű tárolóhelyre történő jutta-
tásáról. Sürgősen kellett cselekednünk, 

mert az aszódi korszerűtlen szemétte-
lepet február 7-én az illetékes főható-
ság bezáratta. Tudtuk, hogy Gödöllő és 
Kerepes között európai támogatásból, 
az érintett önkormányzatok összefogá-
sával az Észak – Kelet Pest – Nógrád 
Megyei Regionális Hulladéklerakó Tár-
saság kezelésében épül a modern telep. 
Különböző okok miatt az építési ha-
táridőt nem tudták tartani, ezért több 
községgel együtt az „Ave Hungaria” 
céggel kedvező feltételekkel egyéves 
szerződést kötöttünk a falu hulladéká-

nak elszállítására. Együttműködésünk 
zavartalan, s úgy látjuk, hogy a község 
lakossága is elégedett a vállalat eddigi 
tevékenységével. 

Az újság szerkesztője terjedelmi 
korlátokra hivatkozva a beszélgetés be-
fejezését kéri. A kérés ellenére is elmon-
dom még, hogy április 25-én és 26-án 
az Összefogás Hévízgyörkért Egyesület 
kezdeményezésére, többek részvételével 
társadalmi munkát végeztünk az úgyne-
vezett Bitter – közben, s járdát építettünk. 
Munkánk előkészítő jellegű volt. Egy pá-

lyázaton ugyanis sikerült pénzt nyernünk 
a Temető utca korszerűsítésére, valamint 
a temető körbekerítésére. Ezzel együtt 
kívánjuk a Bitter – közt úgy kialakítani, 
hogy az autóforgalom biztonságos és za-
vartalan lehessen. Ezzel a munkával elő-
deink adósságát törlesztjük, amiért vál-
lalásuk elmaradt, sőt, amint kiderült, az 
utca tulajdonjogát sem rendezték, nem 
folytatták le a Földhivatalban a munka 
elvégzéséhez szükséges eljárást.

Nemcsak ígérem, de kötelességem-
nek is tartom, hogy a Hévízgyörki Hír-
mondó következő számában folytassam 
Hévízgyörk polgárainak a tájékoztatását. 
Hála Istennek, van mondanivalóm, mert 
vágyaink, álmaink – ha rajtunk kívül lévő 
okok miatt lassan is -, ám folyamatosan 
teljesülnek. Már most kérem a szerkesz-
tőket, hogy a lap augusztusi számában 
kerüljön sor beszélgetésünk folytatására 
és annak nyilvánosságra hozatalára. 

Köszönjük a beszélgetést, köszönjük 
az ígéretet és várjuk a folytatást. 

– Szerkesztő –

A „Nyárfás” területén épül tovább Hévízgyörk
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Antal Gábor – a „Hévízgyörki Hírmondó” mindenese nagy gondban volt. 
Lapzártakor hiányzott még egy oldalnyi anyag. Kollégám töprengett, az-
tán a maga csendességével javasolta: - Néhány éve – házasságom révén 
– kerültem a faluba. Megszerettem a községet, ám zavar, hogy nem is-
merem a múltját. Biztosan többen vannak így, hiszen az elmúlt években 
sokan települtek a faluba. Indítani kellene hát „Múltról a mának” címmel 
egy állandó rovatot, ami a régi Hévízgyörk embereit, szokásait bemutat-
ná. Olvasóink máris olvashatják az első – múltat idéző – sorokat.

MÚLTRÓL A MÁNAK

Mozis Bözsi
Ma este mit vetít? Nem haragudtam, 
örültem az új nevemnek. Mezítlábas, 
libapásztorkodó lányka voltam, négy 
testvérrel, s hiába akartam tanulni, nem 
sikerült. Nálunk kincs helyett mindig a 
nincs tanyázott. Az én életemben – és 
sok máséban is – a mozi megjelenése 
adott újat. Az egész életünk megválto-
zott mára. Az első filmekre a határból 
jött a kopott ruhás közönség. Most a 
hétköznapi előadásra is ünneplőbe öl-hogy pergethessem a filmeket. Úgy há-

láltam meg a kedvességüket, hogy este 
tízkor előadást rendeztem a 
cséplőmunkásoknak. Ilyen 
vetítési napokon éjfél is el-
múlt, mikor hazakeveredtem. 
Hajnali háromkor meg már 
keltegetett édesanyám. Mi-
előtt felbúgott volna a cséplő-
gép, arról beszéltem a banda 
tagjainak, mit vetítek legkö-
zelebb. Ekkor mondta először 
valamelyik lánytársam: - Hal-
lod-e, Bözsi, te igazi mozis-
nak születtél!

Ettől kezdve - sok Tóth 
előnevet viselő él a fa- 
 luban – engem csak 

Mozis Bözsinek szólított 
mindenki. A legkisebb gye-
rek is így kiabált utánam az 
utcán: – Mozis Bözsi néni! 

A középkorúak még emlé-
keznek Tóth Erzsébetre, aki 
1951. decemberében ült 

először Hévízgyörkön a vetítőgép mel-
lé. Ezen a napon nyílt meg a falu mo-
zija. Egy régi üzletből, meg a kocsmá-
ból alakították ki a száznyolc ülőhellyel 
rendelkező mozi nézőterét. A „Táncos-
nő” című filmet vetítették először, s ezt 
követték e többiek: - Bátor emberek, 
Vidám vasárnap, Valahol Európában, 
Talpalatnyi föld, Kiskrajcár, meg a har-
sány nevetést kiváltó Latabár-filmek:- 
Állami Áruház, Péntek 13., A selejt 
bosszúja stb.

Ezerkilencszázhetvenhét február 
17-én így beszélt Tóth Erzsébet az 
 életéről az őt faggató riporternek: 

- Az ötvenes évek elején nagyon nehéz 
élet volt. Cséplőgépnél dolgoztam, s he-
tenként négy este vetítettem. Általában 
két előadás volt. A társaim segítettek, 

A mai művelődési ház helyén állt Schlézinger Salamon kocsmája, aminek az ivója lett  
Mozis Bözsi filmszínháza.

töznek. Telik rá. És a mozi mellett sok 
mindenre telik: tévére, rádióra, magnó-
ra, autóra, utazásra… Annyi minden-
hez hozzájutnak az egykori nincstele-
nek, hogy a mozi egyre kisebb helyet 
foglal el az életükben.

A beszélgetés hosszan folytató-
dott. Még talán tizenkét évig 
– a végén már csak egy-két 

gyereknek – vetítette a filmeket Mozis 
Bözsi. Aztán – észre sem vették az egykor 
rendszeres mozilátogatók – megszűnt a 
hévízgyörki filmszínház. Kinek hiány-
zik?  És elment – csendben, de a mozira 
mindig emlékezve – Mozis Bözsi is. Ha 
élne, biztosan siratná a múltját, a moziját, 
aminek elmúltával nemcsak ő, de falunk 
is szegényebb lett.

Csiky
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Egy újfajta, újszerű élményvilág után 
nyomozgatok mostanában. A régi társa-
dalom szétroncsolódott szövetein meg-
indult a sejtek új sarjadása – csomóso-
dása: kétségkívül társadalmivá érett az 
embernek az az igénye, hogy a családon 
túl, a munkában, a lakóhelyén valakikhez 
tartoznia kell – szorosabban tartozni. Ezt 
a törekvést értem tetten április 29-én Hé-
vízgyörkön, amikor az Összefogás Hévíz-
györkért Egyesület Nyugdíjas Klubjának 
az összejöveteléről szereztem tudomást. 
Megismerve az alakulásuk óta eltelt idő-
szak gazdag programját és most a szerda 
esti együttlét óráit, azt mondhatom: szin-
te észrevétlenül új vetülettel – dimenzi-
óval gazdagodik az életük. Hetenként 
jönnek össze az asszonyok, férfiak, ma-
gányosak és házaspárok egy-két órára. 
Van, aki csupán beszélget, itt tájékozódik 
a falu életéről. Van, aki sakkozik, kár-
tyázik, s vannak, akik falujuk népdalait 
gyűjtik csokorba, s megőrzik a jövőnek, 
az unokáknak, s viszik el a szomszéd fal-
vak, meg távoli vidékek népdalt kedvelő 
embereinek. És akik így összeszoktak, 
öt éve már, hogy összetartoznak, azokat 
az évek során mind több szál fűzi őket 
egymáshoz a magánéletben is. Családi 
bajok, gondok és örömök, betegség, halál 
– mindez már egy szoros baráti kötelék 
látókörébe is tartozik. Olykor hatókör-
ébe, hiszen a közösség törvényt teremt, 

és együttérzést, felelősséget ébreszt egy-
más iránt. A küszködések, az esetleges 
kudarcok éppúgy beletartoznak ebbe a 
gazdagodó élményvilágba, és éppolyan 
tanulságosak, izgalmasak lehetnek, mint 
a siker, az együvé tartozás, az emberi szo-
lidaritás élményei. 

Április 29-én este minden hely foglalt 
volt a hévízgyörki művelődési házban 
ünnepre terített asztalok mellett. Azon az 
estén köszöntötték azokat a klubtagokat, 
akiknek az esztendő első felében volt a 
névnapjuk, vagyis kalákában névnapoz-
tak a Juliannák, a Zsuzsannák, Józsefek, 
Sándorok, Gáborok és a naptárban sze-
replő többiek. 

Először Kliment Frigyes, a klub elnöke 
szólt az ünnep jelentőségéről, az össze-
tartozás, a közös gondolkodás erejéről. 
Bejelentette, hogy ennek az összejövetel-
nek egy mindenkit örömmel eltöltő ese-
ménye is van. Baka Vilma nyugalmazott 
tanárnő és Varga Imre a klub közösség-
ében ünneplik aranylakodalmukat. Szív-
ből fakadt a jókívánság. Sok boldogságot, 
egészséget, derűs, békés éveket kívántak 
a régi újpárnak. A kedves szavakra puk-
kantak a pezsgősüvegek dugói és koc-
cintással tettek pontot az ünneplők 50 
esztendő végére, meg az elkövetkezendő 
esztendők kezdetére. 

A nőknek Lakó József, valamint 
Kustra Pál adta át a virágot, a férfiak 

ajándékát – az üveg bort – Szűcs Imré-
né és Fekete Jánosné vitte az asztalhoz. 
Aztán felhangzott a klub vegyes kóru-
sának éneke: – „Hévízgyörki torony, jaj, 
de messzire ellátszik…” A népdalkör 
15 női tagja erre az alkalomra elővette 
a falu asszonyainak régi népviseletét. 
Magukra öltötték az ezerráncú posztó-
szoknyát, főkötővel díszítették a fejüket, 
és felvették selyem blúzaikat. Amikor 
felsorakoztak a színpadon, olyan virá-
gos volt az, mint a Galga mellett mes-
szire húzódó tavaszi rét virágszőnyege. 
Fekete János rímekbe foglalta jókíván-
ságait, Németh Ferencné eldalolta kö-
szöntőjét, majd Fazekas Ferenc, Fekete 
János, Gergely Tibor, Lakó József vidám 
jelenettel nevetette meg a közönséget. A 
műsort Toldi Ferencné szavalata és éne-
ke zárta. 

A terített asztalok mellett jól esett az 
asszonyok által felszolgált étel, s amikor 
összekoccintották a poharakat szabad-
jára indult a gondolat, s megkezdődött 
a beszélgetés az unokákról, az időjárás-
ról, a piaci árakról, s arról is, hogy kinek 
hol és mije fáj. Kodel – a művelődési ház 
dolgozója – elfoglalta helyét a hangszere 
mellett és játszani kezdett. Kialakultak a 
párok, s járták a csárdást. Az előbb még a 
lábukra, derekukra panaszkodók elfelej-
tették fájdalmukat, s ha lassan is, de a fia-
talságukat idéző muzsikára tettek néhány 
tánclépést. A hangulat egyre vidámabb 

lett. Kedvcsinálásban Péli 
Károlyné, Kovács Jánosné, 
Kövesdi Pálné, Lipcsei Ist-
vánné, Lakó Józsefné, Szűcs 
Imréné, Németh Ferencné, 
Szabó Andrásné, Tátrai Mi-
hályné, Tóth Jánosné, Kurdi 
Lajosné, Gyetvan Istvánné, 
Szabó Jánosné, Kustra Pál, 
Fekete János, Gergely Ti-
bor, Fazekas Ferenc, Varga 
László, Lakó József, Zmák 
Pál. -, valamennyien  a ve-
gyes kórus tagjai – jártak 
az élen. Igaza volt Szűcs 
Imrénének, a kórus veze-
tőjének, amikor búcsúzás-
kor megjegyezte: – „Mint 
mindig, ma is jó volt együtt 
lenni!” 

T. J.-né

VALAKihez TARTozNi KeLL

névnaP kalÁkÁBan  
– aranylakodaloM a kluBBan
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szÜlŐFaluM: az itt élŐ eMBerek
Az olvasók közül bizonyára sokan a 
legutóbbi Hévízgyörki Hírmondóból 
értesülhettek, de hallhatták különböző 
beszélgetéseken is, hogy az önkormány-
zat képviselőtestületi többségének jóvá-
hagyásával, s egyetértésével elvállaltam 
szülőfalum – Hévízgyörk – történetének 
megírását. A felkérés után más munká-
kat visz-szautasítottam. Tettem ezt azért, 
mert megtisztelő feladatnak éreztem a 
képviselőtestület döntését. Barátaim kö-
zött akadtak többen, akik nem értettek 
egyet vállalásommal, s nekem szegezték 
a kérdést: – Miért vállaltad? 

Leírom a választ, hogy mindenki 
megismerhesse vállalásom okát: – „Ne-
kem Hévízgyörk a szülőfalum, tehát nem 
csupán föld, nem is a város, nem is a falu. 
Nekem viszont a szülőföld: emberek, akik 
között éltem és élek immár nyolcvan éve. 
No persze, emlékszem én napnyugtákra, a 
magvaváló szilva zamatára, frissen kaszált 
fű szagára az „Árkok-közben”, meg a nagy 
bögre hideg, mandulaízű tejre, melyet for-
ró nyári nap koraestéjén Mrkva ángyom-
nál ittam a Hévízi úton. És nem felejtem 
el első tanítómat sem, meg a padláskutató, 
pókhálós, poros kincskereső kalandozása-
imat sem: – de a szülőfalum mégis az itt 
élő emberek. A gyerekkori cimborák. A 
barátságok hangulata. A közeli és távoli 
rokonok karéja.”

Mások azzal akartak rábírni a feladat 
visszautasítására, hogy írás közben elfogult 
leszek. Hát ezt a gyanúsítást köszönöm. Igen, 
ezért vállaltam a munkát, mert tudtam ele-
ve, hogy elfogult leszek. Lehetnék-e objektív 
a sokat megéltek nemzedékének tagjaként, 
annak a nemzedéknek tagjaként, aki még a 
szülőföld ősi, természeti állapotát is láttam, 
sőt a játék és a munka, a tanulás nyelvén pár-
beszédet is folytattam vele. Később együtt 
alakult át az életünk a teljesen megváltozott 
tájjal, a faluval és a körülötte lévő világgal. 

Engedtessék meg nekem – hadd kér-
jem előre –, lehessek az írásban elfogult. 
Derülhessen ki a sorokból – álszemérem 
nélkül -, mennyire szeretem szülőfalumat. 
Az okokból bő a választékom: szőlőhegy, 
borház, Kikirics, Kavicsos, akácos, nép-
művészet, földrajzi adottságok, termé-
szeti szépségek és az egész Galga mente. 
Ahová nézek, mindenhonnan a közeli- és 
távoli múlt néz biztatóan rám. Jólesik ez 
a biztatás, könnyebbnek tűnik a sokak 
szerint nehéz vállalás. Lassan már fél éve 
lesz, hogy dolgozom tizenkettedik köte-
temen. Mi vezeti a tollam? A szülőfalum 
iránt érzett szeretet, s az a szándék, hogy 
nyolcvanadik születésnapomra megaján-
dékozzam magamat és a hévízgyörkie-
ket falujuk elmúlt évszázadainak és kö-
zelmúltjuk történetének megidézésével. 
Hogy mentsem a múltat a jövőnek.

Jó lenne hinni, hogy mindez nemcsak 
az önkormányzat és az én saját ügyem. 
Kishazánkban – mert a Becskétől Boldo-
gig folydogáló Galga patak melletti közsé-
geknek már rég elkészült a monográfiájuk 
– sok mindenben voltunk az elsők, de 
elmúlt évszázadaink megismerésében le-
maradtunk. Higgyem, hogy sokunknak 
szívügye ez a munka? Hadd kérjem: az 
asztalok, szekrények, ládák mélyén, pad-
láson porosodó dobozokban megbúvó 
fényképeket, különböző írásos emlékeket 
juttassák el a művelődési házba, vagy sze-
mélyesen adják át nekem, hogy felhasz-
nálhassam azt a megszülető könyvben… 
Mire gondolok? Ma már történelemről 
szól egy régi fénykép, egy megsárgult tá-
bori levelezőlap, egy újgazdát földhöz 
juttató igazolási okmány, egy Begyűjtési 
könyvecske, egy kiváló dolgozó oklevél, 
egy régi úttörő-igazolvány, egy bérmálási, 
konfirmálási emléklap… Nem folytatom a 

sort. Aki segíteni 
akar, az biztosan 
talál kölcsönöz-
hető, a szívéhez 
közelálló emléket, 
ami gazdagabban 
megmutatja Hé-
vízgyörk tegnapi 
és mai arcát. 

Fercsik Mihály

MÁjus (Pünkösd hava) – A természet 
kibontakozásának, a termékenységnek, a 
virágnyílásnak hónapja, a rózsanyílás fő 
ideje. Tehát az év legszebb, leglátványo-
sabb hónapja. Már a rómaiak Flórának 
és Majának, a virágok, valamint a föld 
termékenysége istennőinek szentelték a 
májusi ünnepeket. A görögöknél pedig 
Vénusznak, a szerelem istennőjének és 
Bacchusnak, a szőlő, a bor és a mámor 
istenének ünnepévé, vagyis a májusi 
menyasszonyok és lakodalmak idejévé 
vált ez a hónap.

MÁJUS a népi időjóslás szerint a leg-
jobb nevelő hónap. Akármennyi eső esik, 
nem lehet sok, hiszen a „májusi eső aranyat 
ér”. Ezért egyes vidékeken azt kérik, annyi 
eső essen, hogy a kiskacsák lehajtott fejjel 
úszkálhassanak az ég alatt. De az e hó-
napban garázdálkodó fagyosszentek még 
„lecsíphetik” a veteményeket, lefagyaszt-
hatják a kukoricát, az uborkát és a virágzó 
gyümölcsfákat. Nem ajánlatos palántázni 
sem a fagyosszentek idején. 

A hónap első napjához fűződnek a 
majálisok. Ennek a hónapnak az elseje, 
de vannak vidékek, ahol Pünkösd napja, 
a májusfa állításának az ideje is. A falu 
népe reggel kíváncsian vizsgálta és vizs-
gálja ma is, melyik lány háza előtt magas-
lik májusfa és találgatják: vajon melyik 
legény állította oda? 

június (szent jános hava): Időjárása 
a népi tapasztalat szerint sok veszélyt rej-
teget, noha már a nyár hírnöke. „A júniusi 
eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe” 
– mondják, mivel ebben a hónapban a szá-
razság a kívánatos, hiszen június a gabo-
naérés ideje. A hónap elején van az utolsó 

fagyosszent, 
Medárd nap-
ja. Ha tiszta 
az idő Me-
dárdkor, kel-
lemes, szép 
nyárra szá-
míthatunk. 
Ha ezen a 

napon esik, akkor negyven napig hull a 
csapadék. 

A régi magyar kalendárium így fog-
lalta össze június havi tanácsait: - „Tisz-
tán tartsd a fákat. Vigyázz a gyümölcsre, 
/ hogy a javát hernyó. Madár el ne költse. 
/ Karózva, indáit tördelve, gyomlálva, / 
készítsd a szőlőt másodkapálásra. / Töltsd 
fel a burgonyát. Az őszi vetésre / szánts. 
Gondot fordíts a dohányültetésre. / Most 
van helye széna – és lóherekaszálásnak, / 
készülj fel előre már az aratásnak.”

Június 29-én van Péter és Pál napja, 
mely az aratás kezdőnapjaként vált is-
mertté a néphagyományban. A hiedelem 
szerint a hajadonok közül, aki ezen a 
napon elsőként hallja meg a harangszót, 
év végéig biztosan bekötik a fejét, vagyis 
férjhez megye. Egyes vidékeken ezen a 
napon tartották a legényavatást. 

És mi a legnagyobb érdeme június-
nak? – Igen, mindenki tudja, ez már  nyá-
ri hónap, s nemcsak a munka, hanem a 
pihenés, a nyaralás ideje is.

HónaPsoroló
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Hol van a 374 millió? 
Hosszú az út, de végig kell járni

Még az esztendő elején járta be a hír Hé-
vízgyörköt, mely szerint az önkormányzat 
a „Belterületi felszíni csapadékvíz elveze-
tésére” 340 millió forintot nyert az Eu-
rópa Uniós pályázat keretében, melyhez 
10 százalékos önrészt, vagyis 34 milliót a 
községnek kell még biztosítania, így tehát 
a munkák elvégzésére fordítandó teljes ös-
szeg 374 millió forint. Óriási pénz! Bobál 
István polgármester, amikor 2009. január 
5-én értesült a döntésről, azaz a pályázat 
elnyeréséről, úgy érezte, hogy élete 
egyik legszebb napja köszöntött rá 
ezen a hideg, téli délelőttön. 

De nemcsak a polgármester örö-
me volt határtalan. Vele együtt örült 
Hévízgyörkön mindenki, akinek 
kedves a lakóhelye, s aki szívügyé-
nek tekinti faluja fejlődését, gazda-
godását. Az öröm azonban olyan, 
mint a virág: - ha nem gondozzák, 
nem ápolják – elmúlik, helyét átadja 
a feledésnek, a lemondásnak és re-
ménytelenségnek. Az idő múlásával 
a hévízgyörkiek közül egyre többen 
vetették fel a kérdést: - „mi van a 
csapadékvíz elvezetését biztosító 
rendszer kiépítésével? Megnyertük a 
pályázatot, vagy nem nyertük meg?” 
A kérdéseket Bobál István polgár-
mesternek továbbítottuk és most 
olvasóinkkal is megismertetjük a 
polgármester válaszát: – Igen, a pá-
lyázaton a Galga menti községek kö-
zül egyedül Hévízgyörk nyert. Akik 
igyekeznek lépést tartani az eurós 
pályázati pénzek felhasználását sza-
bályozó rendeletekkel, utasításokkal, 
különböző szabályok előírásaival, 
azok tudják, hogy minden ígéret, 
kérés, sőt követelés ellenére Brüsszel 
rengeteg adminisztrációhoz, fel-
tételhez köti az általa juttatott pénzek fo-
lyósítását. Azt is nyugodtan kijelenthetem, 
hogy mára az adminisztráció bürokratikus 
szörnnyé nőtte ki magát, amelynek hét feje 
van, s a levágott fej helyébe újabb nő. 

Javaslom, menjünk végig azon az úton, 
amit végig kell járni, amíg egy Brüsszel ál-
tal támogatott pályázat megvalósulhat. A 
támogatás felhasználásának első és igen 
fontos feltétele az úgynevezett Támoga-
tási szerződés megkötése. Ez a szerződés 
rögzíti például a tulajdonviszonyokat. Mit 
jelent ez a mi esetünkben?  Első lépésként 
tisztázni kellett a község főútjának, vagyis 
a 3105 számú utat kísérő árkok tulajdon-

jogát. Bizonyítanunk kellett, hogy a víz-
elvezető szabad lefolyók állami tulajdont 
képeznek, és csak kezelőjük a Magyar 
Közút Kht. Aki tisztázni szándékozik, 
hogy a szomszéd telke néhány négyzet-
métert belenyúlik az ő kertjébe, annak 
nem kell magyarázni, mennyi utánjárást 
igényel az érintett személy vélt, vagy valós 
igazának a bizonyítása. A mi esetünkben 
köteteket tesz ki azoknak az iratoknak a 

tését. Ha a megbízott iroda tartja a vállalt 
határidőt, akkor május második felében 
önkormányzatunk kiírhatja a közbeszer-
zési (kivitelezési ) pályázatot, melynek az 
átfutási ideje legkevesebb hatvan napot 
kíván. A pályázati kiírás után a megadott 
határidőre beérkező pályamunkák közül 
kell kiválasztanunk a munka elvégzését 
legkedvezőbben vállaló céget, amely le-
gyen a legkorszerűbb gépekkel felszerelt, 
referenciamunkájával bizonyítsa szakmai 

felkészültségét, legyen a legolcsóbb. 
És mindezek mellett vállalja a kivi-
telezés költségeinek megelőlegezését, 
mert az Európai Unió csak a munka 
befejezése után folyósítja a támoga-
tás összegét. 

A falu gazdagításáért velem 
együtt aggódók és munkálkodók 
remélhetik hogy az építkezés – ha 
nem jön közbe váratlan akadály –, 
július végén, augusztus elején elkez-
dődhet és legkésőbb 2010 tavaszán 
be is fejeződik. Tudom, hogy aki-
nek a pincéjét, a szuterénjét egy-egy 
nyári zápor, vagy vihar után, esetleg 
a hó olvadását követően elönti a víz, 
annak nagyon nehéz a várakozás. És 
mindez felháborodást vált ki abból 
is, akinek a konyhakertjét önti el a 
természetes elfolyással nem rendel-
kező víztömeg. Nyugalmat, türelmet 
és megértést kérek a károsultaktól. 
Higgyék el. Megéri, hogy végigjár-
juk azt az utat, amely egyrészt meg-
szünteti az egyének kárát, másrészt 
megszépíti falunk arculatát. Mert, 
hogy szépülni fog falunk, az biz-
tos. A tervek szerint az árkok nagy 
többsége fedett lesz. A második cso-
portba tartoznak majd a fedél nélkül 
építettek, melyeknek az oldaluk, s az 

aljuk kap borítást, és lesz egy egész kis cso-
port, amelyik nyitott marad, s burkolatot 
sem kap, de a víz elvezetésére képes lesz. 
Ezzel az építkezéssel egyidejűleg ki tudjuk 
alakítani a falu főterének egy részét is. 

Tudom, az építkezés sok kellemetlen-
séggel, elsősorban a közlekedés akadályo-
zásával, zajjal, porral, néha sárral jár majd 
együtt - de megéri, hogy falunk gazdago-
dása, szépülése érdekében elviseljük az 
átmeneti bosszúságokat, nehézségeket. A 
374 millió forint értékű munka elvégzése 
után úgy érezzük majd, hogy egy nagy lé-
péssel közelebb jutottunk Európához.

G. T.-né

sokasága, amely tartalmazza ennek az 
egyetlen problémának a tisztázását. 

Nem akarom az olvasóimat untat-
ni azzal, hogy leírjam: - csupán ennek 
az egyetlen kérdésnek a rendezése miatt 
hányszor kellett elmennem a Földhiva-
talba, a Földművelésügyi Minisztériumba 
és különböző országos főhatóságokhoz, 
és mennyi időt kellett ott tárgyalnom, 
győzködnöm, esetenként vitatkoznom 
az igazunk érdekében. Hosszú hónapok 
teltek el, amikor megbízást adhattunk a 
kivitelezési tervek elkészítésére. Nem kis 
erőfeszítést igényelt, hogy sikerüljön ki-
harcolni a terv májusra történő elkészí-
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BoCi, BoCi, tarka
Budapesten – a Népstadion melletti té-
ren, ahonnan a menetrendszerinti autó-
buszok Hévízgyörk felé jönnek – láttam 
egy autót, amelyből frissen fejt tehéntejet 
kínáltak azoknak a budapestieknek, akik 
kedvelik ezt a nagyon egészséges italt. A 
gödöllői piacon is találkoztam hasonló 
mozgó „tejüzlettel”. 

Néhány napja ismerős dallam ütötte 
meg a fülem: – „Boci, boci tarka…”- 
hallatszott a zene egy dekorált, fehér 
alapszínűre festett autó hangszórójából. 
Pillanatokon belül asszonyok karéja állta 
körül a járművet, melynek vezetője – egy 
bájos, mosolygós fiatal hölgy – szolgálta 
ki kuncsaftjait a jéghidegre hűtött palac-
kozott tejjel. 

Április 12-én az én kezembe is akadt 
egy röplap, amelyben az Agro – Kazár 
Kft. Egyházasdengelegi tehenészete közli 
velem és természetesen minden érdeklő-
dővel, aki szereti a frissen fejt tejet, hogy 
literenként 150 forintért – a vevő kíván-
sága szerint – a hét bármelyik napján a 
délelőtti, vagy a délutáni órákban házhoz 
szállítja az általam kívánt mennyiséget, 
1,2, vagy 3 literes palackban. Azonnal 
felhívtam a megadott telefonszámot, s 
közöltem, hogy a hét megjelölt napjain 

kérem a tejet. Kedves női hang vette fel 
a rendelést, s ami nagyon meglepett, az a 
következő kérdése volt: – mikor óhajtja 
felkeresni a tehenészetünket, hogy sze-
mélyesen meggyőződjön: istállónk és a 
tej kezelése az európai szabványokban 
foglalt követelményeknek mindenben 
megfelel. Megköszöntem az információt 
és elhittem a közölteket. Eddig még nem 
kerestem fel – de tervezem – a telep meg-
látogatását. Azt is megtudtam közben, 
hogy 300 tehene van a Kft-nek, s nem-
csak Hévízgyörkre, de más községekbe 
is indítottak „tejértékesítő” járatokat. 

A tejet kedvelő, és sokat fogyasztó 
személyként igazolhatom: – minősége 
kifogástalan. A belőle készült tejföl, tej-
szín, aludttej és túró minősége az általam 
ismert termékekkel felveszi a versenyt. 
A tejet szállító jármű pontosan érkezik. 

A tej senkivel és semmivel nem érintke-
zik. A palack egyszer használatos. Hő-
mérséklete az előírtaknak megfelel. Hát 
ennyit a „Boci, boci tarka” dallamáról, 
ami arra is jó, hogy egy korszerű keres-
kedelmi vállalkozás szignálja legyen. 

A kezdeményezés eszembe jutta-
tott egy régi – régi, már elfelejtett má-
sik akciót. A háború előtt Hévízgyörkön 
napkeltekor két pék is elindította a friss 
kiflit, zsömlét, kalácsot házhoz szállító 
alkalmazottját a faluban., hogy a reg-
gelinél meleg péksütemény legyen az 
asztalon. Aztán nehéz évek következtek. 
Jött a háború, majd az újjáépítés idősza-
ka, a kenyérjegy bevezetése, ami befa-
gyasztotta az igényeket és lehetőségeket. 
Valaki esetleg kísérletet tehetne ennek a 
régi jó szokásnak a feltámasztására! Ki 
kellene próbálni. A hatalmas pékkosár-
ral a hátán – tele zsemlével, sós és vajas 
kiflivel, esetleg kaláccsal – biciklijére 
pattanhatna a péklegény. Lenne ez is 
akkora üzlet, mint a tejszállítás. Az még 
plusz haszonként jelentkezne, hogy eset-
leg egy-két munkanélküli fiatalember is 
munkához juthatna az érkezését jelző 
csengővel felszerelt biciklijével.

V. P.-né

Az Őszülő Világ Alapítvány egész-
ségügyi szűrővizsgálatra hívta és 
várta a hévízgyörkieket. Az alapít-
vány önkéntesei – orvosok, szak-
ápolók, egészségügyi alkalmazottak 
– április 25-én az iskolában várták 
a falu népét. Halljuk a rádióban, 
magyarázzák a televízióban, írják 
az újságokban, hogy egészségünk 
megőrzésének legjobb, legeredmé-
nyesebb módja a megelőzés, ami 
azt a célt szolgálja, azt jelenti, hogy  
rendszeresen és időben felkeressük 
az egészségünkre vigyázó orvosun-
kat, és részt veszünk a korunknak, 
állapotunknak megfelelő szűrő-
vizsgálatokon. Ma már bizonyított 
és közismert az a tény, hogy a leg-
több baj – még a halálosnak számí-

tó kórok többsége is – megelőzhető, 
ha időben felfedezik és megkezdik 
annak gyógyítását. Ezért jöttek Hé-
vízgyörkre egészségünk őrei. Segíte-
ni akartak. Kívánságra megmérték a 
csontsűrűséget, elvégezték az érrend-
szeri, a méhnyakrák, a prosztatarák 
szűrővizsgálatát. Volt szemész, volt 
fül – orr és gégész, valamint ideggyó-
gyász az orvosok között, de tíz orvos 
várta a tüdőszűrésre, a szénmonoxid 
– és koleszterinszint mérésre érke-
zetteket is. Sokan tudják, tapasztal-
ták, hogy egy ilyen jellegű kórházi 
vizsgálatra sok esetben heteket, sőt 
hónapokat kell várni. El kell utazni 
Budapestre, vagy Kistarcsára, esetleg 
Hatvanba. Most a helyünkbe jöttek, 
elintézhettünk volna mindent – vára-

kozás nélkül – helyben. Sajnos, ke-
vesen éltek a hévízgyörkiek közül a 
lehetőséggel. Nagy kár, könnyelmű 
mulasztás volt kihagyni a felkínált 
alkalmat. 

Bobál István polgármester fel-
kereste a segítő szándékkal falunk-
ba érkezett orvosokat és segítőiket. 
Elmondták, hogy szeretettel várták 
a szűrésre jelentkezőket, s bár elé-
gedettek a megjelentek létszámával, 
örömmel vették volna, ha többen 
felkeresik őket, többen kérik a vizs-
gálat elvégzését. Kifejezték azt a 
reményüket, mely szerint a jövőben 
annyi munkájuk lesz, hogy nem né-
hány percet, de 10–20 percet is vár-
nia kell a betegnek a vizsgálatra.

(P. T.-né)

    Kevesen éltek a lehetőséggel

egészségnaP Hévízgyörkön
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Azt tartották már az őseink is, hogy nem-
csak a könyveknek, hanem a köveknek 
és az épületeknek is van sorsuk. Valahai 
születésüket, létrejöttüket, álmok, tervek, 
esetenként fogadalmak határozták meg. 
Életüket a történelem viszontagságai 
között élték. Növekedtek, szépültek, volt 
amikor sérültek, majd gyógyultak. Volt 
úgy is, hogy már holtnak tűntek, aztán 
újraéledtek. Ilyen sors jutott falunk kö-
zépkori – öregtemplomként emlegetett 
– Isten házának is.

A II. világháború után égnek meredő 
falaival egészen csupaszon maradt. A tető 
elpusztulása után a romok között, a kéklő 
ég alatt fű, gaz, bozót, bokrok, majd fák 
nőttek. Rommá lett, de Hévízgyörk ha-
gyománytisztelő népe nem feledte el a 
régi templomot, és az új templomban is 
megtartották a szentmártonnapi búcsút. 
1988. november 13-án – Szent Márton 
napját követő vasárnapon – ünnepi kör-
menettel, szentmisével, a hívők százait 
vonzó imádságos lélekkel felszentelték az 
újjáépített templomot. 

Amikor 2009. május 3-án már ötö-
dik alkalommal érkezett az öregtemp-
lomba a Föltámadási jelvénnyel díszített 
nemzeti zászló – arra gondoltam, hogy 
az utóbbi évszázadban micsoda drámai 
konfliktusoknak volt tanúja ennek a kis 
templomnak a négy fala: I. világháború, 
polgári forradalom, Tanácsköztársaság, 
vörös terror, fehérterror, Trianon, kisan-
tant, revízió, II. világháború, vérengzé-
sek, deportálások, internálások, kitelepí-

tések, és aztán elérkezett 2004. december 
5-e, vagyis a népszavazás a határainkon 
túli magyarság állampolgárságának az 
ügyében. Nevezik a „Testvérek elárulása 
napjának, az árulás és gyávaság, vala-
mint a szociális és politikai demagógia 
napjának”.

Lehet, hogy így igaz. Évszázadok múl-
va eldöntik az igazságot a történészek, s a 
tudomány emberei. Ma úgy látom, hogy 
2004. december 5-e a testvériség, az ös-
szetartozás, az egymásra találás erősö-
désének a dátuma. Olyan nap, amely a 
reménytelenség győzelmével hozta meg 
veszteseknek a kézfogás erejében lakozó 
erőt, a határokon innen és túl élőknek 

Hévízgyörk az egymásra találóknak, a 
sérelem miatti szégyenkezésüket legyőzni 
akaróknak a táborába tartozik. Tihany és 
Zamárdi a történtek óta minden évben 
Észak – és Dél Magyarország tájainak 
helységeit érintő zarándok menetet indít 
Csíksomlyóra. Településről településre 
viszik az összetartozást jelképező lobogót, 
amit mindenütt sokan várnak, s ünnepé-
lyesen fogadnak, hogy a helyiek biztatást 
kifejező szalaggal díszítsék azt. Fercsik 
Zsolt az esemény jelentőségét átérezve vé-
gezte el ezt a megtiszteltetést jelentő fel-
adatát. Bazan Tibor a helyi önkormányzat 
alpolgármestere méltatta a hévízgyörkiek 
szerepének és részvételének jelentőségét 
az országot behálózó akcióban. Büszkén 
mondta el, hogy 2005 óta minden évben 
ott leng a sok ezer szalag csokrában a hé-
vízgyörkiek pántlikája is. 

Zengett az ének… A falu polgármes-
tereként figyeltem a messziről érkezett 
vendégeink arcát. Erdélyből, Havad és 
a hozzá tartozó négy községből érkezett 
falunkba egy 13 tagú delegáció a pol-
gármesterük vezetésével. Amikor a hé-
vízgyörki hívek énekelték a magyar és a 
székely himnuszt, ezeknek az emberek-
nek a szemében örömkönnyek csillogtak. 
Néhány vers hangzott el, s községünk lel-
készei igét hirdettek és imát mondtak.

Ezen az estén még sokáig együtt ma-
radtam erdélyi vendégeinkkel. Kollégám 
köszönte baráti szavaimat, az üdvözlést 
és testvéri fogadásukat. Arra kért, hogy 
néhány szavát tolmácsoljam a hévíz-
györkieknek: - „Amint a húsvéti feltá-
madás évről – évre eljön, úgy jön el a mi 
feltámadásunk is. Ködbe boríthatják az 
akácos magyar földet, a gond, a válság 
megtizedelheti táborunkat, gúzsba köt-
hetik a kezünket, bilincseket rakhatnak 
a lábunkra, a bánat fekete éjszakájával 
elvehetik szemünk világát, de a hangunk 
felharsog az égig.” Kezet szorítottunk, 
amikor szívemből kívántam, hogy le-
gyen így.  

Elváltunk az erdélyiektől, s nagyon 
hittünk a közeli viszontlátásban, amikor 
testvérközségi kapcsolatunkat okiratba 
foglaljuk, s az akkori találkozáskor a 
hévízgyörkiek édestestvérként köszön-
tik majd az erdélyi Havadból és a hozzá 
tartozó községekből a Galga mentére ér-
kező barátaikat. 

Bobál István

Hévízgyörk, a helyi Fidesz-csoport 
szervezésében immáron ötödik al-
kalommal fogadta a Feltámadási jel-
vényt, amely Pünkösd napján érkezik 
majd Csíksomlyóra. Szomorú esemény 
előzte meg ezt a rendezvény-sorozatot, 
mivel 2004, december 5-én nemzettu-
datból, magyarságból megbukott az or-
szág. Azon a napon nagyon sokan néz-
tünk egymásra üveges tekintettel, nem 
hittünk a szemünknek, a fülünknek. 
Szégyenkeztünk azok helyett is, akik 
előidézték ezt a helyzetet, akik több 
tízezer „románnal” ijesztgették magyar 
honfitársainkat. 

A kettős állampolgárságról megtartott 
népszavazás sikertelen volt, de ezután a 
karok még szorosabbra fonódtak, a szívek 
még jobban egy ritmusra dobbantak meg a 
határon túli magyarok és az itthoniak keb-
lében. A hévízgyörki ünnepség is méltóan 
bizonyítja ezt, hiszen évről évre mind töb-
ben és többen jönnek el nemcsak Hévíz-
györkről, hanem a szomszédos települések-
ről is. Megszűnnek a felekezeti hovatarto-
zás határai, hiszen a három egyház partjai, 
lelkészei minden alkalommal gyönyörű 
gondolatokkal erősítik bennünk hitet, a 
tudatot: az Isten útja jó irányba viszi az 
embert. Az idei alkalmat az tette még meg-

hittebbé, hogy Erdélyből, Havad községből 
is érkeztek vendégek. A falu polgármestere 
Veress Gergely tizenketted magával látoga-
tott el Hévízgyörkre. Erdélyi vendégeink 
saját szemükkel győződhettek meg arrül, 
vihetik el a hírét annak, hogy nem hagyjuk 
magunkat, nem engedjük el egymás kezét, 
mi összetartozunk! Gyönyörűen zengett a 
Székely Himnusz a hévízgyörki Öregtemp-
lomban, amikor az Erdélyből jött honfi-
társainkkal együtt énekeltük: – „Ki tudja, 
merre visz a végzet, Göröngyös úton, sötét 
éjjelen. Vezesd még egyszer győzelemre né-
pünk, Csaba királyfi csillag ösvényen…”

Bazan Tibor Fidesz-csoport elnök

Egy új kezdeményezés – első lépése

Üzenet erdélyBe

ötödik alkalommal fogadtuk ünnepélyesen  
a Feltámadási jelvényt
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Első alkalommal került megrendezésre 
Hévízgyörkön a Galga Menti Hagyo-
mányőrző Napok elnevezésű program-
sorozat. Igaz, a látogatók száma nem volt 
túl magas, de úgy gondolom, sikerült egy 
úttörő lépést tennünk népi kultúránk 
értékeinek továbbadásában. Folytatni 
fogjuk ezt az önként vállalt küldetésün-
ket, hisz minden nemzedéknek ezt kell 
tennie, mivel a kultúra önmagától nem 
öröklődik tovább.

A pénteki napon vályogház építé-
szeti konferencia várta az érdeklődő-
ket, amelyre szép számmal látogattak 
el településünkre. A Tavaszköszöntés 
jegyében idén is megtartottuk a ha-
gyományos májusfa-állítást, a hévíz-
györki asszonykórus közreműködésé-
vel. Vendégeink elismeréssel szóltak az 
asszonykórus tagjai által összeállított 
népviseleti divatbemutatóról. A bemu-
tató után Hintalan Lászlón néprajzku-
tató – tanár előadását hallgatták meg az 
érdeklődők. Este a Szűk zenekar közre-
működésével és Rónai Lajos néptáncos 
vezetésével egy fergeteges táncházzal 
zártuk a napot. 

Szombaton az általános iskola udva-
rán folytatódtak a programok. A fellépő 
zenekarok elsősorban a környező telepü-
lésekről érkeztek. A rendezvények egész 

nap tartottak, kicsik és nagyok egyaránt 
megtalálhatták a maguknak megfelelő 
szórakozást. A területen kézművesek 
segítettek a gyerekeknek, hogy kipróbál-
hassák kézügyességüket. Vásározók kí-
nálták portékájukat.

Fontosnak tartom felsorolni a fel-
lépőket és műsorszámaikat: – Horváth 
Gyula: Rajzok – festmények (Domony), 
dr. Bozlék Mihály: – Galgahévíz és a 
hévíziek a múlt század derekán című 
előadása, – Hévízgyörki nyugdíjasklub 
Népdalköre, – Burján zenekar (Iklad), -
Tóth Krisztofer tangóharmonikás (Gal-
gahévíz), – Vegyeskórus (Hévízgyörk), 
– Szalonna és Bandája zenekar, HORZ 
Banda gyermekzenekar, – Gábor Edina 
népdalénekes (Hévízgyörk), – Emse 
zenekar (Tura), – Hajdú Eszter, Bakk 
Zsófia, Ladányi Edina népdalénekesek 
(Galgahévíz), – Muharay Elemér Nép-
táncegyüttes (Bag), – Maczkó Mária 
(Tura), Hévízgyörki Hagyományőrző 
Csoport (Hévízgyörk), – Torda András 
mesemondó (Hévízgyörk), – Magyar 
musical válogatás a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesületének előadásában, 
– Kolesza Nóra mesemondó (Galgahé-
víz), Galgahévízi Pávakör, Csík zene-
kar. Ezeken kívül a barantások csapatát 
(magyar népi harcművészet) és a lova-

síjászok bemutatóját tekinthették meg 
az érdeklődők. 

a fellépők nagy része ingyenesen 
vállalta a bemutatkozást, illetve közre-
működést. köszönet érte!

Összegezve a két napot, a fesztivál 
programja és színvonala a Galga mentén 
egyedülálló volt. Reményeim szerint el-
vetettük azt a még itt élő hagyományok 
magvát és tudván, hogy a magvak nö-
vekedéséhez idő kell, pozitívan és újult 
erővel várjuk a következő évet, hogy 
megláthassuk az elvetett magvak fejlő-
dését. Végezetül szeretném megköszönni 
a „Galga-mentéért” és a „Porszem Kö-
zösségi Műhely” egyesületek tagjainak 
a szervezést és a kivitelezésben nyújtott 
áldozatos munkát.

És köszönöm támogatóink segítségét: 
– Hévízgyörk, Bag, Domony, Galgahévíz, 
Tura települések önkormányzatának, a 
Turai Takarékszövetkezet Hévízgyörki 
Kirendeltségének, a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolának, a Hévízgyörki Polgár-
őrségnek, Holló Istvánnak a technikáért. 
Média támogatóinknak: Galga mente 
újságnak, Galga Televíziónak, Regiszter 
Plakát Nyomdának és nem utolsó sor-
ban Szalay Péter grafikusnak a csodaszép 
kreatív, s önzetlen munkájukért.

Dobos Csaba

galga Menti Hagyományőrző napok 2009
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iskolÁnk a kistérség  
ezÜstérMese!

Még az idei tanév elején, szeptemberben, a 
kistérség 8 általános iskolája közt meghirde-
tésre került egy vetélkedéssorozat, mely mezei 
futásból, teremfociból, rajzversenyből, nép-
daléneklési- és mesemondóversenyből állt. 
Minden versenyen pontszámokat kaptunk a 
résztvevők létszámáért és az elért eredménye-
kért. Iskolánkat összesen 65 tanuló képviselte 
a vetélkedősorozaton. A mezei futóverse-
nyen, első helyezést ért el Kókai János, Kovács 
Dániel, Piller Petra és Spala Tamás. Negyedik 
helyezett Kovács Raymund lett. Iskolánk ak-
kor az összpontszám alapján az ötödik helyen 
állt. Aszódon rendezték meg a teremlabda-
rúgó tornát, mely egyben a kistérségi négy-
próba második állomása volt. Itt a következő 
eredményeket értük el: I. korcsoport: első he-
lyezés, a gólkirály Benkó Dominik. II. korcso-
port: második helyezés, a legjobb kapus címet 
Fazekas Bence kapta. IV. korcsoport: szintén 
első helyezett lett, a legjobb játékos címet Spa-
la Tamásnak ítélték oda.  A teremfoci eredmé-
nye után iskolánk feltornázta magát a már do-
bogós harmadik helyre. Ekkor az első helyen 
álló aszódi iskolának 157, a második helyen 
lévő ikladi iskolának 150, Hévízgyörknek 115 
pontja volt. A harmadik fordulón, a kulturá-
lis, művészeti vetélkedő rajzverseny részén 
Morvai Milán és Kazi Mariann különdíjasok 
lettek, Fercsik Fruzsina pedig első helyezést 
ért el. a népdaléneklési és mesemondóver-
senyen is szép számmal képviseltette magát 
iskolánk. A népdaléneklési verseny harma-
dik helyezettje Gábor Edina lett. A kistérségi 
vetélkedősorozat végeredményének kihir-
detésére is ezen a napon került sor, melyet a 
gyermekeiket kísérő szülők és pedagógusok 
is nagy izgalommal vártunk. köszönhetően a 
nagy létszámú részvételnek és a jó eredmé-
nyeknek iskolánk az összeredmény alapján 
a kistérségi négypróba általános iskolai ve-
télkedősorozat második helyezettje lett!

Diákjaink teljesítményükért igazgatói 
dicséretet és az adott tárgyból csillagos ötöst 
kaptak.

Még egyszer gratulálunk, és köszönjük a 
felkészítő tanároknak, szülőknek és diákok-
nak is, hogy ezzel a teljesítménnyel ismét di-
csőséget szereztek iskolánknak! 

K.T.I.

PetŐFi-naP

Április 30-án került sor az idei, XI. Petőfi-
napra. Az udvari színpad előtt sorakozott fel 
az iskola. A nap ünnepélyes megnyitóján az is-
kolai és területi versenyeken kiválóan szereplő 
tanulóink, sportolóink igazgatói elismerés-
ben részesültek. Erre a napra a különböző 
szakkörök, és a választható tárgyat tanuló 
diákjaink különös gonddal, saját műsorral, 
előadással készültek. A sportkörösök torn-
abemutatót tartottak. A vers- és mesemondók 

irka-Firka – Írások tanulóink mindennapjairól

nemcsak az iskolai és területi versenyeken 
szerepeltek jól, az udvari színpadon is kitettek 
magukért. Angol és magyar nyelvű verseket, 
meséket hallhattunk. Az alsós angolosok, 
akik választható tárgyként tanulták ezt a ny-
elvet, mondókákat, versikéket, dalokat adtak 
elő. A musical szakkör tagjai az egyre bővülő 
programjukból válogatott zenés számokkal 
szórakoztatták társaikat.

Az iskola melletti füves területet az 
íjászok vették birtokukba. Fegyelmezetten, 
a helyzethez illő komolysággal és méltóság-
gal sorakoztak fel a céltábla előtt. A surranó 
nyílvesszők célbaérését dicsérő morajjal és 
tapssal jutalmazta a nézők tábora. Majd a 
kíváncsiskodók és érdeklődők a saját képes-
ségeiket is próbára tehették. Nem is olyan 
könnyű bánni az íjjal! Hát még célba találni! 

Az alsós bábosok egy aranyos mesével ked-
veskedtek a termükbe betérőknek, melyet saját 
maguk készítette bábokkal mutattak be. A tor-
nateremben akadálypályán haladhattak végig a 
bátrak és az ügyesek. A kevésbé bátrak és ügye-
sek viszont lelkesen szurkoltak! Az ötödikesek 
Petőfi János vitéz című művéhez készítettek il-
lusztrációkat, rajzaikat az egyik teremben állí-
tották ki. Egy másik terembe a házi kedvencek 
költöztek be délelőttre. Állatkedvelő diákjaink 
féltve, ugyanakkor büszkén hozták magukkal 
kedvenceiket, papagájokat, nyulakat, egereket, 
hörcsögöket, még siklót is. Fási Tibortól is kap-
tunk kisállat-különlegességeket. A folyosót a 
képzőművészeti szakkörön készült rajzok, fes-
tmények díszítették. A nézelődés közben me-
géhezett és megszomjazott társaikat a Pilvax 
kávéházban látták vendégül a hetedikesek. A 
kötetlen, hangulatos, délelőtti programokat 
egy késő délutánig tartó buli zárta.

R. F. M.

napjaiban. Az anyukák örömmel vállalták a 
kipakolást és a takarítást, míg Belovai apuka 
egy segítőjével felajánlotta a festési munkát. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
szülők munkájáért.

Kustra Hajnalka 

virÁgÜltetés

Ha valaki a közelmúltban tért be iskolánkba, 
meglepődve szemlélhette a bejárat melletti 
keskeny terület átalakulását, az új virágágyás 
látványát. Ötödikes, hatodikos és hetedikes 
osztályaink kaptak egy-egy talpalatnyi terül-
etet az iskola bejárati része mellett. Szorgos 
munkájuk nyomán néhány óra elteltével 
évelő virágok tarkították a földet. Nemcsak 
a virágok ültetése volt a feladatuk, a további 
gondozás, kis „kertecskéjük” ápolása, gyom-
lálása is rájuk vár. A virágokat és az ültetéshez 
szükséges földet az iskola ajándékba kapta. 
Köszönjük Fási Tibor úrnak a szép növé-
nyeket, melyeknek az ültetéséhez útmutatást 
és személyes segítséget nyújtott.

R. F. M.

angol nyelvi versenyek

Hagyományainkhoz híven idén is megren-
deztük az angol nyelvi csapatversenyt. Az idei 
verseny témája „Budapest és London” volt. A 
versenyre a felső tagozatból hét négyfős csapat 
jelentkezett. A csapatok röviden bemutatták a 
két fővárost. A végén villámkérdésekre kellett 
válaszolniuk. Ugyancsak hagyomány már az 
angol nyelvi vers és prózamondó verseny meg-
rendezése, amelyre 18 felsőtagozatos tanuló je-
lentkezett. A verseket, prózákat kiválasztották 
majd kezdődött a felkészülés Voltak hosszabb, 
rövidebb versek és prózák. A két verseny csak-
nem ötven tanulót mozgatott meg. Mind a 
kettő verseny plusz időt, fáradtságot igényelt a 
tanulóktól. Erőfeszítéseikhez és a megérdemelt 
eredményekhez ezúton is gratulálok.

Varga Mihályné

Bendegúz verseny

Tanulóink idén is részt vettek a Bendegúz 
Nemzetközi Anyanyelvi Versenyen. Az iskolai 
forduló feladatainak legeredményesebb meg-
oldói meghívást kaptak a megyei versenyre. 
Diákjaink szépen teljesítettek. Dévai Leven-
te 2.b osztályos tanuló korosztályában 9.lett, 
a 8.b-s Tóth Petra Kitti a 11. helyet szerezte 
meg. A középmezőnyben sikeresen szereplő 
Pecsenyiczki Márk 7.a-s, és Kövesdi Martina 
8.b-s tanítványunk. Büszkék vagyunk rájuk. 
Gratulálunk!

Bankó Mihályné

könyvtÁrisMereti teszt

Márciusban diákjaink egy könyvtárismereti 
teszt kérdéseire keresték a válaszokat. Az isko-
lai könyvtár állományát tüzetesebben kellett át-
vizsgálniuk. Ki hosszabb, ki rövidebb idő alatt 

iskolai programok májusban  
és júniusban:

Május Történelem vizsga  
 a 8. osztályokban
23. HETE teljesítménytúra
20-24. Testvérvárosi látogatás
27.  Országos felmérés negyedik,  

hatodik, nyolcadik osztályok-
ban

Drogmentes futás
utolsó hét  Tanulmányi kirándulások 

Nyári táborok szervezése 
Tankönyvek megvásárlása

június 12.  A diáktanács napja, vidám 
ballagás

13. 9 óra Ballagás

MegszéPÜltÜnk…

Iskolánkban ebben az évben elindult az osz-
tálytermek felújításának folyamata, szülői tá-
mogatással. Mi is elterveztük, hogy új köntös-
be öltöztetjük termünket. a tavaszi szünet első 
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találta meg a szükséges információt. Valameny-
nyien helyes válaszokat tartalmazó lapot adtak 
le. Mindannyian tárgyjutalomban részesültek. 

Gál-Gyetván Márta

„ki tud töBBet az ókori 
vilÁg 7 CsodÁjÁról?”  

Ezzel a címmel hirdettünk az ötödikeseink 
számára versenyt amelyre  7 csapat jelent-
kezett. A három fős csoportok a megadott 
szakirodalom alapján önállóan készültek fel. 
A lebonyolításban segítségemre voltak: Varga 
Mihályné tanárnő, valamint Tóth Petra Kitti 
és Sukaj Patrícia nyolcadik osztályos tanulók. 

Hét feladatban mérték össze tudásukat a 
gyerekek. Komoly erőpróba elé állította őket a 
keresztrejtvény, totó és az igaz-hamis játék. A 
villámkérdések során a tudás mellett a gyor-
saság is nagy szerepet játszott. A legnagyobb 
sikert az utolsó szerepjáték aratta.

Gál-Gyetván Márta 

énekverseny az iskolÁBan

Énekversenyt rendeztünk iskolánkban. Szép 
számmal jelentkeztek felső és alsó tagozatos 
gyerekek. Összesen 69 diák mutatta be ének-
tudását. Volt aki 2-3 fős csapatban, volt, aki 
egyénileg versenyzett. Az elhangzott énekek 
között az iskolában megismert népdalokat is 
hallottunk.

Gergelyné S. Ágnes

szavalóverseny

Iskolánkban szavalóversenyt hirdettünk a 
Költészet Napjára. Április 27-én délután ke-
rült sor a megmérettetésre. 23 kisdiák vett 
részt ebben a vetélkedésben. Magyar költők 
verseit szólaltatták meg. Előadásukban töb-
bek között József Attila, Petőfi Sándor, Zelk 
Zoltán, Weöres Sándor csodálatos költemé-
nyei hangoztak el. A zsűri külön értékelte az 
elsős- másodikos, és külön a harmadikos- ne-
gyedikes tanulók teljesítményét.

Bankó Mihályné

erdei tÁBor kisinóCon

Április utolsó hétvégéjét a Börzsöny szívében 
fekvő Kisinócon töltöttük. Péntek délután kü-
lön busszal mentünk fel a turistaházba. Este 
kisétáltunk egy közeli tisztáshoz, és sötétedé-
sig szabadtéri játékokat játszottunk. Ezután tá-
bortüzet gyújtottunk és énekeltünk. Szombat 
délelőtt túráztunk Nagyirtáspusztára, délután 
térképészeti foglalkozáson vettünk részt. Este 
előadást hallgattunk az erdőben élő állatok 
életmódjáról, szokásairól, majd 9 óra után ki-
mentünk az erdőbe, és bagolymegfigyelést vé-
geztünk. Vasárnap délelőtt lesétáltunk a közeli 
Kóspallag településre, délután pedig Királyré-
ten felfedező utat tettünk a régi vasércbánya 
vágataiban. Örömünkre egy alvó denevért is 
megcsodálhattunk az egyik járatban. A késő 
délután induló erdei kisvonattal lezötyögtünk 
Kismarosra, ahonnét busszal utaztunk haza. 

K. P. R.

erdei tÁBor

2009. április 20-tól 23-ig a negyedik osz-
tályos tanulók és tanítójuk erdei tábo-
rozáson vettek részt, a Cserhát lábá-
nál fekvő kétbodonyban. A tanító néni 
munkáját négy lelkes szülő is segítette. 
A tartalmas és érde kes foglalkozásokon a 
gyerekek megismerkedhettek az erdő, mező, 
a vízpart állat- és növényvilágával egyaránt. 
Ezt követően meglátogatták a kétbodonyi 
Tájházat, ahol a régi világ életébe nyerhettek 
bepillantást. A 4 napos, kalandokban, élmé-
nyekben gazdag kirándulás zenés tábortűzzel 
zárult. Hazafelé minden diák örömmel kiál-
totta, hogy: Kétbodony visszavár!

K. I.

kirÁndultunk!

Május 4-én 20 tanulóval tanítás után buszra 
szálltunk, és ellátogattunk Gödöllőre, a Kirá-
lyi Kastélyba. Idegenvezető várt bennünket, 
aki végigvezetett a termeken, és sok érdekes-
séggel tette színessé a kastély bemutatását. A 
képek, ruhák bútorok láttán a XIX. századi 
Magyarországra képzelhettük magunkat.  
A délutánt a kastélykertben egy kellemes sé-
tával fejeztük be.

Bankó Miklósné

esélyegyenlŐség

Április 27-én a második és nyolcadik osz-
tályosok rendkívüli tanórán vehettek részt. 
Vácról meglátogatott bennünket egy moz-
gássérült, egy vak a vakvezető kutyájával, és 
a vezetőjük. A látogatás célja az volt, hogy a 
gyerekek közelebb kerüljenek, ezáltal befo-
gadóbbá váljanak az ilyen emberekkel szem-
ben. Az óra elején megismerkedhettünk a 
különböző fogyatékosságokkal, amelyek 
közül a gyerekek meglepően sokat ismertek. 
A vállalkozó szellemű gyerekek megpróbál-
hattak bekötött szemmel, fehér bottal, illetve 
egy vakvezető kutya segítségével közlekedni, 
úgy, mint az igazi vakok. A legnagyobb sikere 
a vakvezető kutyának volt. Bertinek hívták. 
Minden gyerek megsimogatta, nagyon nyu-
godt, barátságos labrador volt. Gazdájához 
nagyon hűséges, és rendkívül jól tájékozódik. 
Úgy gondolom, hogy ez az óra hozzájárult ah-
hoz, hogy a gyerekek természetesnek tartsák : 
-a testi fogyatékos, sérült ember is teljes jogú 
tagja a társadalomnak.

K. Sz. Á.

köszönŐ sorok

Két évvel ezelőtt kellemes meglepetés érte 
iskolánkat. Megismerhettük  Fási Tibort, aki 
ekkor teljesen önzetlen módon ajánlotta fel, 
hogy tanulóinkat testnevelés órákon felkészíti 
a tantervben szereplő önvédelmi fogásokra. 
Kemény, harcos modora nagyfokú gyermek-
szeretetet takar. Tanulóink nagy része még 
nem találkozott ilyen típusú mozgásanyag-
gal. Többen meg is szerették, és csatlakoztak 
a Mester szakköréhez is. Fási Tibor sokszínű 
egyéniség. Okleveles kertész mérnök, tagja a 

Magyar Madártani Egyesületnek, a szakcik-
keket eredetiben, németül olvassa. Segítőkész, 
iskolánk parkosítását az ő vezetése, útmutatá-
sa alapján kezdjük végrehajtani. Nemzetközi 
hírű sportember,  aki nemzetközi versenyeket 
is rendez és nem egyszer nyer meg tanítvá-
nyaival. A Hévízgyörki Petőfi Sán     dor Ált . 
Isk . tanárai és vezetősége.

B. B.

SzABADoN VÁLASzThATÓ  
tanítási órák a 2009/2010-es tanévre

A felsorolt választható tárgyakból a tanuló ma-
ximum kettőt (kettőt vagy egyet vagy egyet 
sem) választhat, nyelvből csak az egyiket. A 
szabadon választott tanítási óra a kötelező 
óraszámokon felül lesz a tanuló órarendjébe  
beépítve. „ Ha a tanulót –kérelmére- felvették 
a szabadon választott tanítási órára, a taní-
tási év végéig köteles azon részt venni. Az 
értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a 
magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy 
kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.” 
[243/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet]
1. évfolyam: angol vagy német, sport, társastánc
2. évfolyam:  angol vagy német, sport, társastánc, 

báb-színjátszó
3-4. évfolyam: angol vagy német, sport, társastánc, 
 báb-színjátszó,
 informatika, társastánc
5-6. évfolyam: angol vagy német, néptánc,  
 informatika
7-8. évfolyam: angol vagy német, m a t e m a t i k a , 
 magyar, informatika

interaktív tÁBla  
az iskolÁBan

Az interaktív táblával olyan komplex tanulói 
környezetet lehet teremteni a rávetített objek-
tumok, az internet és multimédiás CD-k kí-
nálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és 
a tanár kreativitását kihasználva igazi problé-
mamegoldás következhet be. A tanulók játsz-
va, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös él-
ményére építve sajátíthatják el a tananyagokat 
abban az esetben is, amikor a megtanítandó 
anyag jellegzetessége hagyományos módsze-
rekkel ezt nem teszi lehetővé. Iskolánk de-
cemberben kapott egyet a fenti eszközből. 
Először természetesen a pedagógusok ültek 
le az interaktív tábla elé. Az egész tantestület 
részt vett azon a délutáni továbbképzésen, 
melyen a táblát működtető program haszná-
latát sajátították el A tantestület nyitott az új 
eszköz használatára.

Gy. L.

tankönyvvÁsÁrlÁs

Az év eleji szülői felmérés eredményeként eb-
ben az évben a tankönyveket előreláthatólag 
május végén vagy június elején vehetik át a 
tanulók az iskolában.

2009/2010-es tanév várható tankönyv árai
1. évfolyam 8.000.-
2. évfolyam 7.500.-
3. évfolyam 9.500.-
4. évfolyam 11.000.-
5. évfolyam 9.000.-
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a közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők 

figyelmébe

Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy aki az 1993. évi III. törvény 
50. paragrafusának (1) bekezdése 
alapján alanyi jogon közgyógy ellá-
tási igazolvánnyal rendelkezik (aki 
pénzellátásban részesülő hadigon-
dozott, aki rokkantsági járadékos, 
aki I.,II. csoportos rokkantsága 
alapján részesül nyugellátásban, aki 
vagy aki után szülője, vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlék-
ban részesül), az igazolványa lejárta 
előtt 3 hónappal elkezdheti a hos-
szabbítást intézni, mert idén ismét 
gyógyszerköltség megállapítást kell 
kérni, és ez hosszabbítja az ügyinté-
zést. Ha lejár az igazolvány, az ügy-
intézés időtartama alatt fizetnie kell 
a gyógyszerért. 

Bankóné Nagy Erzsébet

6. évfolyam 8.500.-
7. évfolyam 11.500.-
8. évfolyam 12.000.-

A kijelölt napokon ( melyekről a tanulókat 
időben értesítjük,) a fenti összegek befizetésé-
vel, illetve a kedvezményre jogosító igazolás-
sal lehet átvenni a tankönyveket. A kedvezmé-
nyes tankönyvek megvásárlásával kapcsolatos 
feltételekről szívesen ad tájékoztatást Simáné 
Meleg Anna tanár, tankönyv felelős.

a Petőfi sándor Általános 
iskola – Hévízgyörk  

pályázatot hirdet
tanító mun kakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanítói végzettség 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  angol vagy német tanári szak, vagy ének 

szak, vagy néptánc oktatói szak, vagy 
gyógypedagógusi végzettség, 

•  német, vagy angol nyelvből középfokú C 
típusú általános nyelvvizsga,  

• ECDL,
• lakóhely helyben

a pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

•  fényképes önéletrajz, oklevélmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány, egyéb végzettséget igazoló irat

a munkakör 2009. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

a pályázat benyújtásának határideje:  
2009. július 15. 

a pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor 

Általános Iskola - Hévízgyörk címére 
történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, 
Ady Endre utca 143.) vagy

•  elektronikus úton Kovácsné Toldi Ildikó 
részére az iskgyork@gmail.com E-mail 
címen keresztül.

a pályázat elbírálásának határideje:
2009. augusztus 15.

Gyerekkorom legmaradandóbb ízét ér-
zem ma is, ha egy-egy barátom kertjének 
kemencéjében sült kenyeret és a tészta 
„vakarékából” készült vakarcsot ehetek. 
Csodálatos és pihentető időtöltés, a ki-
kapcsolódás legkedvesebb perceit jelenti, 
ha tüzet gyújthatunk a kenyérsütéshez, s 
érezhetjük a frissen sülő cipók illatát bará-
taink társaságában, vagy családi körben.

A HAUSSLER fatüzelésű kemen-
cében egészen egyszerű a sütés. A külső 
körülmények a sütő belsejében egyen-
letes és hosszú ideig biztosítják a szük-
séges hőmérsékletet, ezért lehet elérni a 
legjobb eredményt a pizza, a kenyér, a 
különböző tészták, húsok sütésénél. 

ne féljen a kemence beszerzésétől 
és használatától! Az építési csomag tar-
talmazza az összeszerelési útmutatót és a 
CD-mellékletet.

előzze meg barátait! elsőként ön-
nek legyen Haussler fatüzelésű ke-
mencéje, s ha vendégül hívja cimboráit, 
meglepheti a társaságot kemencében sült 
lángossal, kenyérrel, grill-különlegessé-
gekkel, a húsok széles választékával. 

Ha kíváncsi a kemence működésére 
– a láng meggyújtásától az illatozó friss 
házikenyér megszegésére – részese lehet 
az őseinktől örökölt szertartásnak Hévíz-
györkön, a 2009. június 20-án rendezen-
dő Faluünnepen.  HF-né.

Nemcsak a mama, meg a pék, de süthet Ön is kemencében

A hévízgyörki Coop élelmiszerüzlet 
– az egykori Áfész utódüzlete – az elmúlt 
években – talán nem tűnik a megállapítás 
dicsekvésnek -, a Coop üzletláncában si-
keresnek mondható. Valószínű a siker az 
oka, hogy vezetői a nagyobbítását hatá-
rozták el. A képviselőtestület egyetértett 
a gondolttal, s a tulajdonát képező terület 
egy részének értékesítésével hozzájárult 
az élelmiszerárúház korszerűsítéséhez, 
bővítéséhez.

Mit jelent ez? – kérdeztük a Coop 
elnök asszonyától. Válasza mindannyi-
unknak igen megnyugtató lehet: - „Ke-
reskedelmi szakkifejezéssel felelek. A 

jelenlegi Maxi Coop kategóriából átlép 
az üzletünk az építkezés befejezése után 
a Szupermarket Coop kategóriába. Ter-
mészetesen az átsorolással együtt megnő 
az üzlet választéka, szélesedik kínálata, 
s polcain megjelennek a legigényesebb 
áruféleségek is. Ezzel együtt az eladó-tér 
bővülése kényelmesebbé teszi a vásárlást 
is. Az építkezéssel ki szeretnénk fejezni 
köszönetünket is a hévízgyörkieknek, 
amiért ragaszkodtak és ragaszkodnak 
hozzánk, s mellettünk maradtak abban 
az óriási versenyben, ami a különböző 
kereskedelmi élelmiszerláncok között fo-
lyik a vásárlókért és pénztárcájukért. 

Külön öröm számunkra – mondta az 
elnök asszony -, hogy az üzlet megna-
gyobbításának ötlete találkozott a helyi 
önkormányzatnak azzal a tervével, hogy 
a községnek ezen a részén kívánják ki-
alakítani a falu kereskedelmi központját 
egy szolgáltató ház működtetésével, a 
helyi piac feltámasztásával, és a faluban 
jelenleg is meglévő hiányszakmák le-
telepítésével. Ebbe a jövőképbe szoro-
san besimul, beleillik a Szupermarket 
Coop élelmiszerárúház. Bízunk a sikeres 
együttműködésben, a közös elképzelések 
megvalósításában, és a hozzánk hűséges 
vevők igényeinek kielégítésében. Azt re-
méljük, hogy az esztendő első felének 
végén, vagy a második félév elején már 
fogadni tudjuk a hozzánk betérő kedves 
vásárlóinkat.

BŐvíti Üzletét a CooP
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június 20-án Faluünneppel kezdődik a 
Hévízgyörki nyár 2009 

Nem szeretném sem túlbecsülni, sem 
kicsinyelni a falvaknak, városoknak az 
utóbbi két évtizedben szinte versenysze-
rűen megmutatkozó új kedvtelését. Úgy 
emlékszem, hogy a Galga mentén Galga-
hévíz rendezte meg elsőként a maga falu-
ünnepét azzal a céllal, hogy megmutassa 
magát, megmutassa, hogyan élt a rend-
szerváltozással, s milyen terveket akar 
megvalósítani az új világban. Két évvel 
később már Hévízgyörk is beállt a Faluna-
pot rendező községek sorába. Az elmúlt 
másfél évtized évről – évre ismétlődő ün-
nepi eseményei között voltak sikeresek, 
akadtak kevésbé vonzóak is, de az biztos: 
– minden esztendő azt bizonyította, hogy 
gondjaink sokasága sem képes megállíta-
ni falunk fejlődését. Az idén június 20-án 
rendezik meg a falu ünnepét. 

Bobál István polgármester szerint 
ez a nap a falu közös gondolkodásának, 
felszabadult párbeszédének, az egyének 
eszmecseréjének a napja lesz. Az lenne 
a jó és hasznos, ha a beszélgetések kö-
zéppontjába Hévízgyörk fejlesztésének, 
gazdagításának a kérdései kerülnének. 
Természetesen a szervezők a résztvevők 
pihenéséről és vidám szórakozásáról is 
gondoskodni kívánnak. 

A napnak erről a részéről Gedai Ti-
borné a művelődési ház vezetője tájé-
koztatott: – Június 20-ának a délelőttje a 
komolyabb eseményeké lesz. Ünnepi kö-
szöntőt mond, s a Faluünnep jelentőségét 
méltatja a polgármester úr. A szokások-
hoz igazodva, az idén is kitüntetik az „év 
embereit”, akik kimagasló munkájukkal, 
tisztes emberi magatartásukkal kiérdem-
lik a falu megbecsülését. Ezt követően 
egész délután peregnek az események. 
Ezen a napon bebizonyosodik, hogy Hé-
vízgyörk kiérdemelné az „Éneklő falu” cí-
met, ha az ország települései között ilyen 
címmel rendeznének versengést. Három 
népdalkörünk mutatkozik be. Színpadra 
lépnek a „Hévízgyörki derűfakasztók”, az 
öntevékeny színjátszók. Új színfolt lesz 
a most formálódó, alakuló ifjúsági népi 
együttes bemutatkozása. 

Sem délelőtt, sem délután nem lesz 
egy unalmas per-
ce annak, aki részt 
vesz az ünnepi ese-
ményen. Délután 6 
órakor lép színpadra 
Charlie – akit a tele-
vízióból szinte min-

denki ismer, ám a híres énekes elsősor-
ban a fiatalabb nemzedék kedvence. Fél 
kilenckor kezdődik híres és jól ismert 
fővárosi művészek közreműködésével 
az Operettgála, amit követ a hagyomá-
nyos falusi mulatság. Befejezésül a tűzi-
játék fényeiben gyönyörködhetnek, akik 
a késői órákban még bírják a virrasztást. 
Nem szóltam minden részletről – mond-

ja a főszervező -, de 
ahogyan az elmúlt 
években volt, egész 
napon át zajlanak 
a különböző gyer-
m e k p r o g r a m o k , 
vetélkedők, sport-
versenyek. Termé-
szetesen lesz étel és 
ital is.

Egy héttel később – június 28-án – az 
EDDA Együttes lép közönség elé. Bobál 
István polgármester véleménye szerint az 
EDDA zenekar a múltja miatt nemcsak a 

rendezte, aki Fenyő Miklóst a barátjának 
vallotta. A musicalt évek óta nagy siker-
rel játssza a fővárosi József Attila Színház, 
és mivel megfilmesítették, a szerző életét 
feldolgozó film is elindult országhódí-
tó útjára. Hévízgyörkre augusztus 8-án 
nem a film, hanem az igazi darab érkezik, 
ezt láthatjuk a főhős, vagyis Fenyő Mik-
lós főszereplésével. Örülök a rendezők 
döntésének, darabválasztásának. Nagyon 
hiszem, hogy a Hévízgyörki Nyár bemu-
tatója a község lakóinak és a szomszéd 
községekből érkezőknek nyújt kellemes 
szórakozást, felejthetetlenül emlékezetes 
estét.  F.

lapzárta után érkezett

A rendezvény napján a Galga menti kö-
zségek „Öregfiúk labdarúgó-csapatai 
mérkőznek egymással a Legjobb Gal-
gamenti focisták” címért. A nap nagy 
eseménye lesz a Galga menti válogatott 
öregfiúk mérkőzése egy „meglepetés” 
csapattal, amelyről előzetesen annyit: – a 
játékosok valamennyien országosan is-
mertek a pályáról, vagy a pódiumról.

Hévízgyörkre látogat a Mesterhármas
Mulassunk Fásy Ádámmal, énekeljünk  

a Mesterhármassal
Akkora meglepetés lesz Fásy Árpád és 

csapatának a hévízgyörki bemutatkozása, 
hogy hinni sem akartam a hírt, amikor 
m e g h a l l o t -
tam. Pintér 
Sándor és 
Rajkó Gábor 
m e g h í v t á k 
Fásy Ádámot és gárdáját: – „jöjjenek el 
Hévízgyörkre, találkozzanak személyesen 
a rajongóikkal, akik hétről hétre odaülnek 
a televízió elé, s együtt mulatnak a művé-
szekkel”. 

Fásy Ádám és barátai elfogadták a 
meghívást. A látogatásukat kezdemé-
nyezők – Pintér Sándor és Rajkó Gábor 
– mindenkit hívnak és várnak a hévíz-
györki sportpályán július 18-án este 8 
órakor kezdődő Fásy – mulatóba. Élvez-
zük személyesen zenéjüket, dalaikat, szó-
rakoztató műsorukat. Higgyék el, jobb 
lesz, amit látnak, mint a televízióban. A 
rendezők nevében azt kérem a hévízgyör-
kiektől, hogy szurkoljanak velünk együtt 
a jó időért, a napsütésért, az esőmentes, 
csillagfényes estéért és éjszakáért. Min-
denkit várunk, hogy megvalósuljon a 
rendezvénysorozat jelszava: – Ünnepel-
jünk együtt! T A – né.
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legfiatalabbnak, hanem a középgeneráci-
ónak is egyik legkedvesebb együttese. Ők 
voltak a Miskolcról indult bátrak, akik ze-
nében és szövegben annak idején kifejez-
ték a kapuk előtt álló ifjú nemzedék törek-
véseit, mert a felnövő és felnőtt generáció 
nem érti, nem is akarja érteni a „hatalom 
birtokosainak” világát. Az ifjúság a jelen-
ről is megfogalmazza a véleményét és bát-
ran kimondja, hogy az rossz, átalakításra 
szorul, sőt eldobni, elvetni való. 

De a fiatalok mellett egyaránt gon-
doltak a szervezők 
a középkorosztályra 
és az idősebbekre is. 
Augusztus 8-án Fe-
nyő Miklós – „Made 
in Hungaria” című 
musicaljét mutatja 
be a neves színész-
gárda. Azt hiszem, 

hogy Fenyő Miklóst sokan ismerjük még 
a „Ki Mit Tud” versenyek időszakából. 
Ezt az egész országot megmozgató ver-
senysorozatot falunk szülötte, Pauló Lajos 


