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HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29

Drága jegy helyett – ingyenes belépő

Gyerekek beszélgetnek a művelődési ház előtt. A hir-
detőtábla plakátjait olvasgatják. Van választék és kí-
nálat bőven, de legjobban a HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 
2009 programja tetszik nekik. 

A kis Pisti bánatosan megszólal: – „Nagyon drá-
gák a belépők. Hárman vagyunk tesók, a belépők 
árából mindannyiunknak vehet anyukánk egy – egy 
tornacipőt!” Mondaná tovább, a többiek is megszó-
lalnának, de megáll a téren az új híreket közlő „rek-
lámautó”, és harsogni kezdi legújabb szövegét: – A 
„Made in Hungaria” című zenés előadást, melyet au-
gusztus 8-án este 20 órakor az iskola udvarának sza-
badtéri színpadán a „Magyarock Dalszínház” művé-
szei adnak elő, minden hévízgyörki gyerek – 10 éves 
korig – ingyenesen nézheti meg. Ajándék ez a jövő 
hévízgyörki polgárainak!”

Azonnal megszületett a srácok vidám rigmusa, 
és harsogták a szöveget:

„Színházba megy a család
Papa, mama jegyet vált. 
Jancsi, Panni nem fi zet:
A színházba ingyen megy!”

A hírt most mi is megerősítjük: – Az ajándé-
kozással az önkormányzat a hévízgyörki gyerekek 
vakációs programját kívánja gazdagítani. Élni kell 
a lehetőséggel. A szülők fogják meg lányaik, fi aik 
kezét és szerezzenek együtt egy maradandó színházi 
élményt!
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Meggyőződésem, hogy népünknek Au-
gusztus 20-a a leggazdagabb ünnepe. 
Ezen a napon ünnepeljük Magyarország 
születésnapját. Ezen a napon emléke-
zünk államalapításunk kezdetére. Ez a 
nap Szent Istvánnak, államalapító első 
királyunknak állít örök emléket. Ezen 
a napon szegjük meg az új kenyeret, s 
mondunk köszönetet a gabonát – az 
életet – megtermelő földművelőknek. 

De elsősorban első királyunkra, 
Szent Istvánra gondolunk ezen a na-
pon, mert vele és általa lett a magyar 
állam – s indult el ősi földünkön az 
a társadalmi és szellemi folyamat, 
amely a magyar államiság megterem-
téséhez vezetett. Kivételes emberi és 
államférfi úi nagysága elsősorban ab-
ban van, hogy benne vált tudatossá a 
felismerés: – a magyar nép megmara-
dása a múlttal való könyörtelen sza-
kítást parancsolja. És ez a felismerés 
általa vált kemény, ha kellett, kegyet-
len cselekedetek rendező erejévé. Új 
életformát, új hitet és ezt kifejező új 
törvényeket adott a magyarságnak. 
Az, hogy a magyar nép emlékét nem 
föltárt, ősi temetők őrzik ezen a föl-
dön, nyilván bonyolult okok szö-
vevénye – de hogy az okok közt az 
egyik legmeghatározóbb Szent István 
államalkotó műve, aligha vitatható. 
Ha történelmünk zivataros éveiben, a 
legnehezebb időszakokban felzúgott 
az ének: „Hol vagy István király?!”- ez 
több volt mint csak vallásos könyör-
gés. A magyarság megmaradásának 
reális történelmi jelképe, a nagy király 
emléke zengett az ősi imában.

Az, hogy ma élünk, hogy az Európa 
Unió tagjaként szabad államot teremthet-
tünk, és tervezhetünk egy újabb ezer esz-
tendőt, csak azért lehetséges, mert Szent 
István létrehozta a magyar államot, lép-
csőt épített a jövendőnek, s nemzetünk 
erre alapozva harmadízben támaszthatta 
fel a Magyar Köztársaságot.

Ma egy új rend alapozásán és meg-
erősítésén dolgozunk. A közösség és az 
egyén emberi jogainak – a gondolat és 
szólás, az alkotó és építő cselekvés sza-
badságának – teljességét akarjuk megva-

lósítani, és megbízhatóan körülbástyáz-
ni. Megváltoztak a körülmények, mások 
a viszonyok, s ebben az új rendben má-
sok az egyén feladatai is. A királynak – a 
legjobb királynak is – csak alattvalói vol-

tak. A köztársaságnak – a szabad embe-
rek társult közösségének – polgárai, akik 
egyként felelnek a haza üdvéért, s kik jo-
gaik – polgári és emberi jogaik – tudatá-
ban bátran kezükbe veszik önnön sorsuk 
intézését, szabadon választják az ország 
házába képviselőiket, ott végzett mun-
kájukról beszámoltatják őket. Ellenőrzik 
az ország kormányának működését, sza-
kadatlan fi gyelemmel kísérik lakóhelyük 
ügyeit, maguk választják meg azokat, 
akik tenni akarnak lakóhelyükért, s vál-
lalják az itt élők szolgálatát. Meghatároz-
zák és ellenőrzik a munkájuk gyümölcsé-

ből, törvényes keresetükből, tisztességes 
jövedelmükből befi zetett adóknak a köz 
érdekében legcélszerűbb felhasználását. 
És soha, egyetlen pillanatra nem felejtik 
el, hogy a közigazgatásnak kell őket szol-

gálnia, s nem nekik a tisztségviselőket, 
s hogy az ügyet hűtlenül szolgálókat 
nemcsak joguk, de kötelességük a hi-
vatalaikból elmozdítaniuk. Mert az or-
szág, a község az övék, vagyis a polgá-
roké, s annak boldogulása tőlük függ, 
gazdagodásuk az ország gazdagságát 
gyarapítja. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy aki gazdagodik, annak sokaso-
dik a felelőssége is: segíteni tartozik 
nemcsak az adójával, de tevékeny em-
beri együttérzésével, munkájával és 
anyagi áldozat árán is azt, aki kevésbé 
tehetős, aki önhibáján kívül, betegség, 
halál, vagy egyszerűen a nehéz gazda-
sági viszonyok következtében képte-
len magát, s az övéit fenntartani. 

Emlékszünk úgy-e, hogy két évti-
zede milyen mélyről indultunk? Két 
háború köze, a hárommillió koldus 
országa, az elveszített háború, or-
szágunk területének megcsonkítása, 
a győzelem teljében véresen levert 
forradalom, majd az azt követő meg-
torlás és diktatúra ellenére is képesek 
voltunk talpra állni és képesek voltunk 
megmutatni, bizonyítani, hogy nem a 
bosszú, hanem a bölcsesség életünk 
legfőbb törvénye, mindennapi dönté-
seinknek parancsa. Tudtuk, és tudjuk, 
hogy mi a teendőnk. 

Bátran számíthatunk az itt élő 
emberek támogatására, hiszen a hé-

vízgyörkiek többsége felnőtt és demok-
ráciára érett. Fiatalok és idősek, férfi ak 
és nők szabad polgárok kívánnak len-
ni és tudnak is szabad polgárként élni. 
Ahhoz viszont, hogy a szabad polgá-
rok minden jellemzője, tulajdonsága a 
miénk legyen, a vérünkké váljék, a szí-
vünkbe gyökeret verjen, nincs szükség a 
törvény szigorára. Elég hozzá a türelem 
és a cselekvő jóakarat. 2009. Augusztus 
20. napjának ez a legfőbb üzenete mind-
annyiunk számára. 

Bobál István 
polgármester

Ünnepi gondolatok

POLGÁROK, NEM ALATTVALÓK
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MEGHÍVÓ
Augusztus 20-án 12 órakor a községi művelődési házban hazánk születésnapjára, Szent István államalapító királyunkra, 
az államiságunkat kifejező alkotmányunkra, az új kenyeret termelőkre, a haza és a haladás egymástól elválaszthatatlan 
szolgálatát vállaló milliókra emlékező ünnepséget rendezünk, melyre szeretettel és tisztelettel hívjuk Hévízgyörk 
polgárait. Kérjük, legyünk ott mindannyian, akik saját közösségünknek érezzük falunk ügyét, akik képesek vagyunk 
legyőzni az előítéleteket, a kicsinyes, önös érdekeket, akik felelősséget érzünk napjaink gazdagításáért és gyermekeink 
gazdagabb jövőjéért. 

Ünnepi köszöntőt mond: Bobál István polgármester. Az Új Kenyeret megszentelik, illetve megáldják 
a község lelkészei. 

Műsort adnak Hévízgyörk öntevékeny művészeti együtteseinek tagjai. 
Hévízgyörk Község Önkormányzata

Nagy dolgokról-röviden

Mi újság a szőlőhegyen
Amikor a szőlőhegy jövőjével elkezdtünk foglalkozni, akkor községünk jövője, az élhető környezet és település, valamint 
gyermekeink, unokáink jövőbeni minél jobb életkörülményeinek a megteremtése volt a felelősségteljes cél. 

Mindnyájunk előtt ismert, hogy a szőlőtermelés, a gyümölcstermesztés mint olyan, a szőlőhegyen megszűnt, bár jogilag a 
tulajdoni lapok tanúsága szerint a fenti terület nagyrésze zártkerti státuszban van. A terület, amelyről szó van, 129 ha nagyságú, és 
ennek a 99%-a nem művelt, akkor amikor a mezőgazdasági területekre a magyar jogszabályok szerint művelési kötelezettség van 
előírva. A jogszabályi kötelezettségeket segítendően a Hévízgyörki Önkormányzat önkormányzati tulajdonú területként óhajtja 
ennek a területnek a hasznosítását biztosítani oly formában, hogy a fellelhető tulajdonosoktól megvásárolja a fenti területet, és 
az egész területet erdő ill. parkerdő formájában biztosítja a jobb környezetet Hévízgyörk lakosságának ill. polgárainak. Azt, hogy 
még további hasznosítási lehetőségünk ezen területen lesz-e, csak a későbbiekben derül ki, amikor a hatóságok kinyilatkoztatják 
a területtel kapcsolatos véleményüket. 

Kérem, hogy az ottani tulajdonosok támogassák az önkormányzat elképzeléseit.

Nagy beruházás kezdődik Hévízgyörkön  
szeptember közepén

A Közbeszerzési Értesítő 86.számában megjelent kivitelezői pályázatkiírás a hévízgyörki felszíni csapadékvíz-elvezetés 
kivitelezésére megjelent. Ez azt jelenti, hogy szeptember közepén a településünk nagy részén olyan munkálatok kezdődnek 
el, amelyek rövid időre zavarják lakosságunk mindennapi életét. Ez a rövid ideig tartó kellemetlenség olyan óriási problémát 
old meg településünkön, amely az elmúlt években sok fejfájást okozott lakosságunknak. Gondoljunk a felhőszakadások 
csapadékvizeinek a biztonságos elvezetésére.

Kérem, viseljék türelemmel és megértéssel ezeket a munkálatokat, és gondoljanak arra, hogy ez a rövid zavartatás a 
hosszú évtizedek gondtalan csapadékvíz-elvezetését fogja megoldani településünkön a jelenkor és a következő nemzedékek 
számára. 

Reményeink szerint – ha az időjárás engedi – még ebben az évben befejeződhet a beruházás. Előre is köszönöm 
megértésüket és türelmüket.

Bobál István, polgármester
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A 2008/2009-es tanévben 31 nagycsopor-
tos fejezte be az óvodát. 10 lány és 21 fi ú 
érdemelte ki, hogy szüleik, nagyszüleik, 
rokonságuk kíséretében igazi ballagási ün-
nepségen vegyenek részt. Roskadoztak az 
apróságok a hatalmas virágcsokrok alatt, s 
hogy mindezt igazán kiérdemelték, annak 
oka, hogy hasznosan múltak el felettük az 
évek, azt az ünnepi műsorukkal igazol-
ták, mellyel köszöntötték a művelődési 
ház nagytermét zsúfolásig megtöltő hoz-
zátartozókat. Rokont és idegent egyaránt 
meglepett, hogy ezek az apróságok, akik 
négy évvel ezelőtt még szinte „törték” a 
magyart, most milyen szépen, érthetően 
és az általuk elmondott szöveget értelmez-
ve játszottak a színpadon, mondták a ked-
ves gyerekverseket, énekeltek és táncoltak. 
Arra kellett gondolni, hogy az óvodai dol-
gozóknak – óvónőknek, dadáknak, s min-
denkinek, aki érintkezett munkája során 
a kicsikkel -, mekkora türelemre, a gye-
rekek iránti szeretetre és „tiszteletre” volt 
szükségük a holnap felnőttjei részére. 

A gyerekeknek és nevelőiknek egyaránt 
van dicsekedni valójuk. Néhány plusz-fel-

adatot önként és lelkesen, a szülők megértő 
támogatásával végeztek: – Például tizenhét 
nagycsoportos – Máté bácsi segítségével – 
megismerte a sakkozás alapjait. Margit néni 
nyolc apróságot az angol nyelv rejtelmeivel 
ismertetett meg. Judit néni segítségével ősi 
szokás szerint „szállt az ének szájról-száj-
ra”, s így – akár a nagyszülők – jutottak el 
a gyerekek a hagyományok gazdag világá-
ba. Akik nem féltek a víztől, azok minden 
héten átmentek a bagi tanuszodába. És aki-
nek erre szüksége volt, azzal Adrienn néni 
megtanította a helyes hangképzést, hogy ne 
legyen gond a szép magyar beszéddel. 

Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető is 
tollat ragadott, hogy a sikereket, eredmé-
nyeket rímbe szedje és mindenkivel meg-
ismertesse: – „… Sokszor nyúltak kézzel 
az ételhez,/ hiába volt kanál, az nem kel-
lett./ Most már egymásnak is terítenek,/ 
és villával is szépen esznek./ Sietnek az 
óvodába,/ S együtt táncolnak a bálban./ 
Igaz, hárman voltak párban,/ mert a lá-
nyok nincsenek csak páran./ Szám szerint 
10 a lányok száma, / ők viszik a 21 fi út 
táncba./ Mindannyian itt vannak már a 

színpadon,/ Csak a jelre várnak,/ Hogy a 
szó végre hozzájuk jusson. / Fogadják őket 
nagy szeretettel./ most vannak utoljára 
együtt mind a harmincegyen!

Aztán kezdetét vette a műsor és része-
sei lehettünk a „csodának”… Hogy mit 
nevezek csodának? A színpadot elfoglaló 
31 apróság, akik ősszel teszik meg első 
lépéseiket a betűk ismeretlenségét rej-
tő sűrű erdő vadonjában, „papír nélkül”, 
önállóan tolmácsolták a szerzők – próza-
írók, költők – gyerekek részére írt sorait. 
Aki felnőtt fejjel emlékszik még az isko-
lai „memoriterek” magolására, az tudja, 
mennyi munka, szorgalom, akarat volt 
és van az önálló szövegmondás mögött… 
Hogy mára eldurvult a közbeszéd, hogy az 
idősek nem is értik a „kamaszok” szöve-
gét, annak egyik oka lehet, hogy … Igen, 
az óvodának, a szülői háznak gratulálunk, 
s mindenkinek, aki az ifj úság nevelésével 
foglalkozik, annyi felelősségérzetet, erőfe-
szítést kívánunk, amennyit a hévízgyörki 
óvodások számunkra mutattak.

(Egy, a „memoritert” soha nem ked-
velő nagyapa gondolatai.)

ELBALLAGTAK A LEGKISEBBEK

Legszívesebben így folytatnám az alkalmi 
nóta szövegét: – „ Táncot járnak fi atalok, 
vének,/ A faluban hallatszik az ének…” 
De vissza kell térnem az Ovilakodalom-
ról a Hírmondónak átadott eredeti szö-
veghez, mert ez a „hivatalos” tájékoztató 
az ovisok hagyományos ünnepéről.

…húzták a zenészek, s az ünneplő 
ovisok között megjelentek a nagycso-
portosok, élükön a vőfélyekkel – Fazekas 
Flóriánnal és Kovács Dominikkel, meg a 
vőlegénnyel, Reményi Csabával. Vőlegé-
nyünk májfát készített a menyasszonyá-
nak – Bányánszky Grétának, s ennek az 
átadásával vette kezdetét a lakodalom. A 
búcsúztató szövegek elhangzása után a 
népviseletbe, illetve ünneplőbe öltözött 
gyermeksereg elindult az esküvőre. Rö-
vid sétát tettünk a faluban, melyre na-
gyon sok szülő, nagyszülő és számtalan 
érdeklődő elkísért bennünket. 

Az első „megállónál”, a községi mű-
velődési háznál, táncra perdültek az ovi-
sok. Voltak, akik csupán összefogóztak, 
de a nagyobbak már megpróbálkoztak a 
csárdás lépéseivel is. Utunkat folytatva, a 

hőségben egy kicsit elfáradtunk, és kissé 
meg is szomjaztunk. A REAL üzlet dol-
gozói mintha megérezték volna „tikkadt-
ságunkat”, fi nom gyümölcslével kínáltak 
bennünket. Felfrissülve siettünk tovább, 
egészen a templomig. Az óvoda kapuja 
utunkat állta, és csak a „nyisd ki, babám 
az ajtót” kezdetű nótára nyílt meg a vőle-
génynek és az őt kísérő vendégeknek.

nénik fi nom süteményekkel kínálgatták a 
pihenőket. Az iskola udvarán is átsétál-
tunk, s közösen az ottani pedagógusokkal 
és tanulókkal együtt itt is rendeztünk egy 
rögtönzött mulatozást. Elszaladt az idő, 
siettünk vissza, mert nem szerettünk vol-
na lemaradni a kezdődő „menyasszony-
táncról”. Minden óvodai csoport külön 
táncolt a boldog menyasszonnyal. Bizony, 
nem volt könnyű, de megérte, mert kosár-
számra kapta az udvari játékokat. Amikor 
fogyott a táncolni kívánók száma, a vő-
legény egy plüss állatkával véget vetett a 
táncnak. Eltűnt a vendégek szeme elől az 
ifj ú pár. Amikor ismét látni lehetett őket 
a sokadalomban, a menyasszony helyett 
már a csinos menyecskében gyönyör-
ködhettünk. A párjával táncolt még egy 
utolsót, s ezzel véget is ért a lakodalom. 

„Lakodalom van az óvodába’, Férjhez ment az ovi legszebb lánya”

Az óvoda udvarán már várta a ven-
dégeket a „pap” – Sápi Domokos sze-
mélyében. Nehéz kérdések megválaszolá-
sa után húzhatták egymás ujjára a gyűrűt 
a jegyesek. Kezdődhetett a tánc. Míg a 
gyerekek többsége ropta a táncot, a dajka 
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Köszönjük minden kedves szülőnek, 
hogy az ünnephez illően öltöztették az 
eseményre gyermeküket. Köszönjük a 
sok üdítőt, süteményt, a rengeteg udva-
ri játékot, melyekkel örömet szereztek 
az óvodásainknak. Köszönjük, hogy 
velünk együtt ünnepeltek, hogy együtt 
töltöttük ezt a szép napot, s együtt ül-
tettük el a hagyományőrzés magját a 

gyerekek szívében. Ha valaki másként 
gondolja, hát annak odakiáltjuk a régi 
csujogatót: – Aki minket kinevet, egye 
meg az egeret! 

A Favorites zenekar tagjainak kö-
szönjük a muzsikaszót. 

Az óvoda minden tagjának – kicsik-
nek és nagyoknak – köszönjük a részvé-
telt, a biztatást és a sok segítséget.

A helyi óvoda az idén már negyedik alka-
lommal adott helyet a környékbeli óvodák 
sakktalálkozójának. Iklad tizenegy, Tura 
kilenc, Hévízgyörk tizenöt ifj ú sakkozó-
palántát ültetett a sakktáblák mellé. 

A „találkozó legjobb hölgyversenyző-
je” címet a hévízgyörki Darabont Eszter-
ke szerezte meg. Nem volt könnyű dolga. 
Már az első fordulóban összekerült a tu-
raiak „amazonjával” – Király Nórikával -, 
aki elfogadta az egészen érett versenytak-
tikát alkalmazó Eszterke „römi-ajánlatát”, 
s az így szerzett félpontos előnye elégsé-
gesnek bizonyult, hogy a dobogó legma-
gasabb fokára jusson. A második legered-
ményesebb versenyző Bányánszki Gréti, a 
harmadik pedig Basa Rózsa lett. 

A fi úk a verseny egész időtartama alatt 
ádáz küzdelmet vívtak. Az igen tehetséges 
hévízgyörki Reményi Kristóf  és a turai 
Zséli Mátyás azonos pontszámot szerzett 

a partnerek elleni küzdelemben. A haj-
rában Kristóf védhetetlen matt-helyzetet 
teremtett, de Mátyás egy „huszáros ro-
hammal” hárított, ám így is elúszott a vé-
gig remélt Reményi Kristóf elsősége. Igaz, 

azzal vigasztalódhatott, hogy a hazaiak 
legjobb versenyzőjének járó elismerésben 
ő részesült. A második helyezett Kovács 
Dominik, a harmadik pedig Rajkó Marci 
lett. A versengés azt is bizonyította, hogy 
sokan vannak az „élre törők”, mint például 

Magda Máté, Egri Milán, Fazekas Flórián, 
valamint Tóth Laura és Tóth Dávid. Nagy-
szerű és elismerésre méltó, hogy az óvoda 
biztos háttérről gondoskodik a sakkozó 
gyerekeknek. Az pedig már szerencsének 
is nevezhető, hogy Tóth Máté személyében 
nemcsak a sakkot szerető, de a sakkot értő, 
azért rajongó igazi sportember foglalkozik 
a szellemi sportot kedvelő apróságokkal. 

A szerkesztő megjegyzése: – Gratulá-
lunk a győzteseknek és sok sikert kívánunk 
az elkövetkezendő idő erőpróbáihoz. Kö-
szönjük Tóth Máté munkáját, s a Hírmon-
dónak küldött részletes tájékoztatását. Saj-
nos, hely hiány miatt az írást kénytelenek 
voltunk megrövidíteni, de örömmel adjuk 
közre a hírt, hogy a sakktornát és az óvodá-
ban, az iskolában folyó sakkélet eseményeit 
Kapitz Tibor és Kapitz Tünde jóvoltából 
mindenki megtekintheti, ha számítógépén 
odakattint a www.gyse.fw. hu honlapra.

Ovisaink győzelemre vezették a sakkcsapatot

Június eleje. – Unokám naponta tájé-
koztat: – hány nap van még hátra az évzá-
róig. Gyorsan elérkezik az ünnep, vagyis a 
2008/9-es tanév befejezése, a szabadságot 
hozó vakáció két és fél vidám hónapja. Az 
ünneplők között ott vannak a ballagók is, 
akik diákként már nem térnek vissza az 
útjukra bocsátó „alma mater”- ba

A tanévzáró és a ballagás ünnepén jól 
öltözött, derűs arcú, gondtalan gyerekek 
sorakoztak az iskola udvarán. Szólt hoz-
zájuk a falu polgármestere, az iskola igaz-

A 2008/2009-es tanév vége
Ünnepélyes tanévzáró – Könnyes ballagás

gatónője és biztató tekintettel szülői taná-
csokkal látták el őket a szülők, nagyszülők, 
rokonok, akik közül sokan részt vettek az 

ünnepen. És ez így volt helyes, így lett az 
iskolai ballagás és évzáró tulajdonképpen 
– teljes joggal – Hévízgyörk ünnepe. Hall-
gattam a bölcs szavakat, fi gyeltem az ér-
deklődő gyerekek arcát… Teli tarisznyával, 
gondolatok és ismeretek sokaságával látták 
el őket tanítóik, tanáraik, s adtak számukra 
„Emberségből példát, vitézségből formát”. 

A krónikás kéri a Hírmondó olvasóit, 
hogy az írás elolvasásával velünk együtt 
vegyenek részt a gyerekek és tanáraik ün-
nepén. 

Varga M. GTv

A vőfélyek a régi rigmussal ebédre hívták 
a vendégeket, akik egymás vállát fogva 
vonatozva indultak a terített asztalokhoz. 
Mindenki bevallotta, hogy bizony nem 
volt könnyű ez a nap! Kellemesen elfáradt 
a násznép. De minden fáradtság ellenére 
is megegyeztek abban, hogy az ovis lagzit 
jövőre is megrendezik, s már most kérnek 
mindenkit:- legyen az ifj ú pár vendége! 

KÖSZÖNET
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető nagyon nagy tisztelettel megköszöni a 2008/2009-es tanévben a nagycsoportba járó gyerekek 
szüleinek az egész esztendőben végzett felelősségteljes, odaadó munkáját és segítségét. Egyaránt jó szívvel köszöni a munkájával 
kapcsolatos kritikákat és elismeréseket, hisz az elhangzott észrevételek a jobb munkavégzést segítették. Mindig szeretettel gondol 
azokra a szülőkre, akik az SZMK munkát négy éven át nagy felelősséggel elvégezték. 
Kérését azzal egészíti ki, hogy szorgalmuk, közösségért érzett és végzett tevékenységük ne szakadjon meg, hanem dolgozzanak 
tovább az iskolában, ahol gyermekük megkezdi új életét és ahol szintén szükség van a szülők segítségére. Higgyék el, hogy egy 
jókor jött jó tanács, egy őszintén elmondott szülői észrevétel az eredményes munka szilárd alapját erősítheti. 
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Elsőként az iskola igazgatónője szólt a 
vendégekhez és a diákokhoz. A saját és a 
tantestület tagjai nevében köszönt el a ta-
nulmányaikat befejező diákoktól.

Iskolánk 35 tanulójától veszünk bú-
csút… Margit néni és Gódor tanár úr 
– a távozók osztályfőnökei – kollégá-
ikkal együtt kemény kézzel, határozott 
számonkéréssel, „atyai” jóindulattal tar-
tották össze az osztályokat. …Az isko-
lai rendezvények sokasága, az évenként 
ismétlődő kirándulások, számos siker 
és kudarc, egész életre szóló barátságok, 
emberi kapcsolatok alakulása szorosan 
kötöttek benneteket tanáraitokhoz, az 
iskolához és egymáshoz. … Lezárul ma 
életeteknek egy jelentős szakasza. En-
gedjétek meg, hogy a tantestület nevében 
kívánjak nektek céljaitok eléréséhez erőt, 
egészséget, sok sikert. Szüleiteknek azt 
kívánom, hogy a ti fejlődésetek, felnőtté 
válásotok, terveitek megvalósítása ra-
gyogja be a szülőház mindennapjait… 

Ezt követően egy hosszú névsort is-
mertetett az igazgatónő. Úgy éreztem, 
hogy az elhangzottak fényesen igazolják: 
– Hévízgyörkön jó dolog iskolát vezet-
ni… Az önkormányzat biztosította az in-
tézmény zavartalan működését. Az Első 
Csengetés Alapítvány tevékenysége nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi támogatást 
is nyújtott az egyes feladatok megoldásá-
hoz. A segítő, támogató magánszemélyek 
névsorát is érdemes megismerni és meg-
őrizni: – Basa András, Bazsik Ferenc-
né, Bányánszki Zoltán, Belovai Tibor, 
Benkó László, Bobál Zoltán, Csejtei 
Tamás, Dolányi Zsolt, Dimán László, 
Fási Tibor, Fera Gábor, Hajdúné Takács 
Tünde, Kapásné Kovács Margit, Kiss 
– Nyerges Nándor, Mészárosné Bobál 
Andrea, Pető Ferencné, Rajkó Gábor.  
A név szerint felsoroltaknak is minden 
bizonnyal voltak segítőik, akik a megne-
vezettekkel együtt virágosítottak, bútort 
és más kellékeket szállítottak, tanterme-
ket festettek, évelő növényeket ültettek, 
padokat javítottak, videóztak stb., stb. 

Sor került a ballagó diákok közül a 
legeredményesebb tanulmányokat elér-
tek jutalmazására is: – Kustra Bence, Zsidi 
Zsombor, Fercsik Fruzsina. Mészárosné Bo-
bál Andrea az Első Csengetés Alapítvány 
Kuratóriumának döntése alapján pénzju-
talmat adott át öt tanulónak: – Antók Rená-
tának, Kövesdi Martinának, Bazsik Bálint-
nak, Káré Bencének, Tóth Petra Kittinek.

Kosárlabdázásban hosszú éveken át 
kimagasló teljesítményt nyújtottak: – An-
tók Renáta, Benei Noémi, Földi Zita, Ig-
nácz Réka, Homoki Brigitta, Kiss Petra, 
Kövesdi Martina, Tóth Petra Kitti. A lab-
darúgásban jeleskedett: – Gábor Bence, 
Kovács Raymund, Kovács Richárd. 

Az iskola pedagógusainak lelkiismeretes 
munkáját, az iskola és a szülői ház együtt-
működését dicséri, hogy az intézmény 246 
tanulójából 40 tanuló kitűnő bizonyít-
ványt vehetett át az ünnepi tanévzárón: 
– 1. a.: Lenger Anett, Morvai Milán, Rajkó 
Zsuzsanna, Benedek Ferenc, Gódor László, 
Nagy Gergely Máté. 2. a.: Blaskó  Anna, Fera 
Dóra Anna, Gazsó Boglárka, Horák Vanda, 
Tóth Fruzsina 2. b.: Bognár Viktória, Dévai 
Levente, Kapitz Dominik, Szalontai Máté 3. 
a.: Kovács Erik, Kozma Dávid, Torda Dá-
vid, Tóth Nikolett, Antók Dorina, Darabont 
Gábor, Fercsik Olivér, Gábor Edina, Gábri 
Kata, Kovács Petra. 4. o.: Gólya Eszter, Jacsó 
Lili. Kustra Bence (Bölcs Bagoly), Morvai 
Flórián, Patkó Feliciána, Pecsenyiczki Patri-
cia, Zsidi Zsombor (Jó tanuló – jó sportoló). 
5. a.: Fazekas Bence, Szekeres Zsófi , Horák 
Ádám. 6. o.: Basa Bettina, Deme Dávid Dá-
niel, Pető Nóra, Torda Brigitta. 8. b.: Tóth 
Petra Kitti (Petőfi  díj),Kövesdi Martina, 
Káré Bence. 8. a.: Bazsik Bálint, Antók Rená-
ta, Fercsik Fruzsina.

A ballagó diákok nevében Sukaj Pat-
ricia búcsúzott az iskolától: 

Már első osztályos korunk óta vártuk 
ezt a napot. És íme, elteltek az évek, a hó-
napok és most 2009. június 13-át mutat-
ja a naptár. Eljött a búcsú, az elköszönés 
napja. A hetedikesek a saját tantermük-
ben átadták részünkre a tarisznyákat és 

megajándékoztak bennünket egy-egy szál 
fehér rózsával. Aztán sorra látogattuk az 
egykori tantermeinket. Mindenütt isme-
rős arcok, mosoly fogadott bennünket. 

Amikor leballagtunk a lépcsősörön, 
kiértünk az udvarra. Megkezdődött a 
tiszteletünkre, helyesebben a búcsúztatá-
sunkra szervezett ünnepség. Baczur Bar-
bara könnyes szemmel búcsúzott, aztán 
Antók Renáta, Kiss Benjámin, Pető Evelin 
és Gábor Bence felkötötték az emlékezés 
szalagjait iskolánk zászlajára. Az igazgató 
asszony elmondta beszédét, tanácsokkal, 
jókívánságokkal látta el a távozókat. Az 
iskola legkisebbjei színes léggömböket 
nyomtak a kezünkbe. Egyszerre enged-
tük el őket, és mindenki nézte – nézte, 
hová és merre távoznak a színes léggöm-
bök. Amikor az utolsó is eltűnt a sze-
meink elől, felcsendült a búcsúdalunk: 
– „Ballag már a véndiák…” Szorosabban 
fogtuk meg egymás kezét. Egyesek nyíl-
tan vállalták a könnyeiket, de voltak, akik 
titokban törölgették a szemüket. 

És hogy kik távoztak? – Varga Mi-
hályné osztályfőnök gyerekei voltak: 
– Antók Renáta, Bakó Marcell, Bazsik 
Bálint, Bazsik Dániel, Benei Noémi, Fer-
csik Dávid, Gulyás Ilona, Gyetvan Nor-
bert, Hajdú Dávid, Kiss Benjámin, Kovács 
Dóra, Kovács Mercédesz, Kovács Péter, 
Németh Dorina, Szilágyi Norbert, Tóth 
Diána, Vida Richárd.

Gódor András osztályfőnöktől bú-
csúztak: – Földi Zita, Gábor Bence, Ha-
lász Áron, Homoki Brigitta, Ignácz Réka, 
Kapás Nikolett, Káré Bence, Kemenczei 
Kristóf, Kiss Petra, Koncz Ákos, Kovács 
Raymund, Kövesdi Martina, Pető Evelin, 
Piller Petra, Sukaj Patricia, Tóth Péter, 
Tóth Petra Kitti.

Az önkormányzat és a falu lakosságá-
nak nevében a polgármester szólt a bú-
csúzókhoz.

Tisztelt Vendégek, Kedves Szülők, és Ta-
nárok, Tanítók, akik nyolc év áldozatos 
munkájával vezették el a mai ballagás-
hoz falunk 35 diákját. Végül titeket szó-
lítalak fi atal ballagó barátaim! 

Ezen a napsütéses, ünnepi fényben 
ragyogó reggelen mesével kezdem mon-

dandómat, bár jól tudom, hogy valamen-
nyien úgy érzitek, kinőttetek már a színes 
mesék sok tanulsággal szolgáló világából. 
Higgyétek el, hogy a Tündér Ilonák, a 
hétfejű sárkányok országa több tanulság-
gal szolgál nekünk, még a felnőtteknek is, 
mint a hétköznapi élet szürke valósága. 

Az én mesém arról szól, hogy amikor 
hat – hétévesen jó tanító nénitek elveze-
tett benneteket a csillogó-villogó üveg-

hegyhez, amelynek az ormán a tudomány 
üvegpalotája magasodott – azt a feladatot 
kaptátok: másszátok meg a hegyet, fog-
laljátok el, hódítsátok meg a tudományok 
tárházát, a bölcsességek sokaságát őrző 
palotát. És ti nekiindultatok. De hamar 
rájöttetek, hogy a feladat ugyan mesebeli, 
ám a valóságban komoly munkát jelent, 
mert az üveg olyan, mint a jég, csúszik, s 
bár évről-évre közelebb jutottatok a tudo-

Varga M. GTv
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mányt őrző várhoz, a sima üvegen vissza-
visszacsúsztatok. Volt, aki sírásra görbült 
szájjal, könnyes szemekkel kezdte újra a 
mászást. Volt, aki dacos akarattal fogott 
ismét a hegy meghódításához. Akadtak, 
akik könnyedén teljesítették a feladatot. 

Így telt el nyolc esztendő, és ti ma va-
lamennyien elmondhatjátok magatokról: 
– bátor és igaz vitézek módjára meghódí-
tottátok a tudomány várát. Eddig tartott 
a mesém. Holnap már új élet kezdődik 
számotokra. Mi, idősek aggodalommal, 
de nagy-nagy szeretettel egyengetjük 
előttetek új életetek rögös, kátyúkkal teli 
útját. Lesz, aki középiskolában tanul to-
vább. Lesz, aki szakiskolába megy. Bizto-
san akadnak, akik 
diplomát szerez-
nek. Higgyétek 
el, hogy nem lesz 
könnyű egyiketek 
élete sem, amíg 
eljuttok az újabb 
ballagásig. Na-
gyon vigyázzatok, 
mert a szülői ház 
oltalmából kike-
rülve rengeteg új 
világfelfogást, új 
eszmét, új bol-
dogságprogramot 
kínálnak nektek 
nagyon elegáns, 
tetszetős palacko-
zásban. A címke 
hangzatos lesz, 
ékes és sokat igé-
rő, ám lehet, hogy 
a palack tartalma nem lesz más, csak hit-
vány kotyvalék. Vigyázzatok, és legyetek 
erősek a hamissággal szemben. Teljesít-
sétek a költő által megfogalmazott gon-
dolatot, azt az életre szóló apai vágyat, 
amit Arany János így fogalmazott meg: 
– „Legyen minden magyar utód, különb 
ember, mint apja volt!” 

Kedves Szülők! Édesapák és Édes-
anyák! Azt kérem én, hogy egész lel-
kükkel szeressék ezt a mosolygó, bízó, 
aranyszívű ifj úságot. Ha néha-néha 
töprengésüktől hervad virágfejük, si-
mogassák meg, nyúljanak a hóna alá, 
hogyha bár göröngyös, tövissel hintett 
úton és megcsukló térdekkel is, de még-
iscsak bejuthasson vágyainak üvegpa-
lotájába. 

Ki ne tudná, hogy átalakuló ko-
runkban napfogyatkozása van társa-

dalmunkban a szeretetnek az egész 
világon. Az ember akármerre néz, 
mindenütt csak szeretetlenséget lát. Jó 
lenne hinnünk, bíznunk abban, hogy 
ezek az életbe induló fi atalok bámula-
tosan tudnak szeretni embert és hazát. 
Tudnak barátságot és összetartást a sírig 
megőrizni. Tudnak megszorult testvért, 
szülőt, szomszédot és rokont a bajból 
kihúzni…

Nagyon sok szó esik napjainkban a 
hazaszeretetről. Sajnos, a szavak nem 
mindig őszinték. Bízzunk abban, hogy 
a most ballagók hazaszeretete csendes, 
hétköznapi hazaszeretet lesz, amely nél-
külözi a külsőségeket. Hangoskodás he-

lyett vállalja a hazáért feláldozott verejté-
kes életet, és őszinte lesz, akár a könnyek 
közt megszegett mindennapi kenyér. 

Tisztelt Ünneplő Szülők és az új élet-
be induló fi atal barátaim! 

Egy személyes élményemet szeret-
ném még elmondani. Pontosan 45 évvel 
ezelőtt, a mai naphoz hasonló napsütéses 
délelőttön én és 46 társam búcsúztunk 
az alma matertól. Akkor alig haladta 
meg Hévízgyörk lakossága a 2000 főt. 
Községünk lélekszáma mára 3100 főre 
növekedett, ám a búcsúzó diákok csak 
harmincegyen vannak… A közelmúlt-
ban Erdélyben jártam, ahol elmesélték, 
hogy egy kis székely pásztorgyereket el-
vittek a hegyeken túlra, ahol könnyeket 
ejtve legeltette a nyáját. Ha megkérdezték 
tőle, hogy miért sír, mindig az egekbe 
nyúló hegy felé mutatott, s úgy sóhajtot-

ta: – „Hogyne sírnék, mikor elszakítottak 
a testvéreimtől!”

Eszembe jutott, hogy nálunk, nem-
csak Hévízgyörkön, de szép hazánk egész 
területén évről-évre kevesebb a gyerek. 
Még néhány esztendő és mi leszünk a 
Föld legöregebb népességű országa. A mi 
„egykéink” nem sírnak a testvérek után, 
pedig a viszonylagos jólét talaján már 
csak az az élet teljesedhet ki, amely a szel-
lem, a gondolat, az érzelmek, a hivatás, 
az alkotás csúcsaira tájolja be magát. A 
sok évszázadon át kiérlelt emberi értékek 
szinte megsemmisülhetnek gyerekek, né-
pes családok nélkül. Egy társadalom fele-
lősségérzetét – de életképességét, életre-

valóságát is! – az 
utódok számán, 
az utódnevelés 
szintjén lehet a 
legmegbízhatób-
ban mérni. Ma-
gyarország, s ben-
ne szeretett fa-
lunk, Hévízgyörk 
lenne gazdagabb 
és boldogabb, ha 
a ma búcsúzó di-
ákok majdan apa-
ként, anyaként a 
saját világukba 
beépítenék a test-
vérek bensőséges 
világát. 

Búcsúzó Fia-
tal Barátaim! 
Soha ne feled-
jétek, milyen és 

mennyi hálával tartoztok annak az in-
tézménynek, ahol tiszteletreméltó, magas 
képzettségű, nemes szívű tanáraitok és 
tanítóitok felkészítettek benneteket, hogy 
eljussatok életetek első nagy állomásáig, 
az általános iskolai ballagásig. Ennek a 
tanári karnak a tudása, szívjósága, szé-
pért való lelkesedése tették ezt az osztályt 
azzá, hogy tagjai helyt tudjanak állni 
majd az életben és szeressék szülőföldjü-
ket, családjukat. Ezért mondok én a ma-
gam és képviselőtársaim nevében köszö-
netet az iskola nevelőinek. Ezért kívánok 
őszinte szívvel sikereket a ballagóknak, 
s a gyerekekért aggódó szülőknek pedig 
erőt, munkakedvet, hogy teljesíthessék 
vágyukat, hogy megadhassanak minden 
szépet és jót a jövő új nemzedékének, 
Hévízgyörk leendő polgárainak.  

Bobál István
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Gyereknap 2009 – Együtt örültek egymásnak
Hozzáértő ember, ha fát ültet, nagy 
gonddal választja ki a csemetét. Fejlett, 
egészséges legyen a gyökér, erőteljes a 
korona. Sok minden az ültetésnél dől 
el, milyen fa válik a csemetéből, de – ta-
pasztalatból mondhatom – nem akkor 
válik el minden. Csenevész, kis fácskák 
is – jó talajban, jó gondozó keze alá ke-
rülve – erőre kaphatnak, s előfordul, hogy 
a fejlődésben megelőzik életképesebb fa-
iskolatársukat. A gyerekek életében sem 
ritka eset az ilyen: véznácska gyerekekből 
akár élsportolók lehetnek. Természetesen 
sok minden mellett szükség van ehhez 
az érzelmi védettségre, valamint a szülői, 
környezeti azonosulás képességére. Az 
azonosulás ösztöne, igénye, képessége, 
ha első éveiben szorosan köti a gyereket 
az anyához, a szülőhöz, akkor ez számára 
éveken át tartó érzelmi menedék marad, 
és a későbbi azonosulásoknak is egyenes-
ebb az útja a java iskolatársakhoz, a java 
pedagógusok, felnőttek, a java ifj úkori 
eszmények felé. 

Amikor megtudtam és megismertem 
a művelődési házban dolgozó kollégáim 
május 30-i gyermeknapi rendezvénnyel 
kapcsolatos elképzeléseit, hallottam a gaz-
dag programot, akkor jutottak eszembe 

az előző sorokban leírtak. Munkatársaim 
lelkesedése, tervezgetése, a feltételek elő-
teremtése, a program gondos előkészítése 
engem is azonnal megfogott. Megérez-
tem, hogy a Gyermeknapon a gyerme-
keket olyan eseménysorozattal kívánják 
megajándékozni, ami a résztvevők érzelmi 
menedékének erősítéséhez nyújt segítsé-
get, s azt a folyamatot erősíti, hogy az el-
ültetett csemetéből hatalmas lombozatot, 
viharoknak is ellenálló fa növekedjék. 

2008. május 30-án úgy kezdődött a 
nap, hogy mindannyian megriadtunk. Az 
esőcseppek sűrű hullása, a sötét felhők 
vonulása miatt már a rendezvény elha-
lasztására gondoltunk. Aztán valakinek 
eszébe jutott Mécs László egyik versének 
a sora: …Harminc gyerek az éjjel nem 
aludt…Csak azért, mert a tervezett kirán-
dulást szétverte a nyári zápor. Hévízgyör-

kön több gyerek aggódott, de a csepergő 
esővel dacolva, mégis elindultak a sport-
pályára. És lám, az égiek meghátráltak a 
gyerekek bátorsága előtt. Fel – felragyo-
gott a napfény, a felhőket is messzire űzte 
a langyos szellő. A lányok már fűzték a 
gyöngyöt. Mások rajzoltak, festettek. Vol-
tak, akik a Ki Mit Tud? Vetélkedőben ad-
tak számot a tudásukról. A bátrabbak az 
„Ugráló-várat” foglalták el. A torkosabbak 
felfedezték a gondosan terített asztalokat. 
Fogyott a sült krumpli, a virsli. Gondos-
kodni kellett az édesszájúak igényéről, 
akik csokit és cukrot majszoltak hallatlan 
szorgalommal. És aki úgy érezte, hogy so-
kat fogyasztott, azonnal benevezhetett a 
különböző sportversenyek valamelyikébe. 

A nap szponzorai – a Zepper, a Hé-
vízgyörki Önkormányzat, Csoma István, 
Mikus György, Patkó Csaba, a Honi Aján-
dékbolt és a szervezésben közreműködők 
sokasága megérezhette május 30-án: – a 
hévízgyörki sportpályán vidáman játszó, 
versengő gyerekek és a mindenről gon-
doskodó rendezők, valamint társaik 
együtt örültek egymásnak! Nem csoda, 
hogy együtt a művelődési ház dolgozó-
ival megfogadtuk: – Találkozunk jövőre 
ugyanitt a gyermeknapon!

Szervezők és gyerekek 

Nem sorolhatók a szórakoztató műfaj ka-
tegóriájába a Galga Televíziónak az önkor-
mányzatok testületi üléseit közvetítő műso-
rai. De – ha nagyon fi gyel az ember és vala-
miféle emberismeretre kíván szert tenni 
– érdemes a képernyő elé leülni. Én például 
nagyon „kedvelem” azokat a felszólalókat, 
akik semmit nem mondanak senkinek.

Ők azok, akik mondandójukat a mö-
göttük álló választópolgárok megbízásából 
közvetítik, ezért szavaikat így kezdik: – „Sok 
választóm megkeresett…” Aztán kezdődik a 
választói panaszok sorolása: – rossz a járda, 
eldugult a vízlevezetést biztosító árok egyik 
hídja. Miért nem intézkedik a polgármester 
a jogtalan szemétégetők ellen, mi szükség 
van a Faluünnepre? Az utca végén már na-
pok óta nem ég a közvilágítási lámpa... ezek 
miatt a kérdéstovábbítások miatt tart négy 
– öt órán át a testületi ülés. Ezeket a gondo-
kat pillanatok alatt – testületi döntés nélkül 
– el lehetne és kellene intézni. Pontosan 
annak, aki csak beszél, beszél, cseppet sem 
fontos neki, hová jut el a szavaival, s egyál-
talán nem érdekli, hogy esetleg sehová. A 
fontos az, hogy szólhasson, hogy szavakat 

„Választóim „Választóim 
észrevételét észrevételét 

továbbítom…”továbbítom…”

mondjon, melyek elmondását – állítólag – a 
választói bízták rá.

Azt, aki arra vesz bátorságot, hogy 
olyan kérdést vitasson, olyan „régen” ho-
zott határozatot kívánjon megsemmisíte-
ni, amiről nincs ismerete – azt a képvise-
lőt egyenesen csodálni illik. Úgy van ő, 

mint a kamaszkorba jutott gyerek, akinek 
pályát kell választani, de sem ismerete, 
sem tapasztalata nincs. Hogyan hozhatna 
másként döntést, mint úgy, rábízza azt a 
véletlenre, a szülőkre, vagy éppen a ba-
rátok tanácsára. Hogy aztán milyen lesz 
számára a választott életpálya? Azt csak 
akkor ismeri meg igazán, ha munkába áll. 
Ahogy a párunkat is csak jóval a boldo-
gító igen után ismerjük meg valóban, ha 
néhány Karácsonyt már együtt leéltünk. 

Rászántam néhány estét a kábeltévé 
legutóbbi műsorainak nézésére. Láttam 
az aszódi, bagi, galgahévízi „bölcsek” 
tanácsát és természetesen láttam a mie-
inket is. Amikor már éjszakába fordult 
az este, elzártam a televíziót, a látottak 
miatt egy ötlet jutott az eszembe. Az 
történt ugyanis, hogy a közelmúltban 
képviselővé lett ifj ú az Egyebeknek neve-
zett napirendben újabb és újabb – régi 
képviselőtársai által hónapokkal előbb 
elhatározott ügyekben – kérdések soka-
ságával bombázta a döntések tisztaságát 
és megkérdőjelezte a döntéshozók felké-
szültségét. 

Na, ekkor jutott szembe, hogy az új 
tisztségviselőknél, a falu szolgálatát újon-
nan vállalóknál is valami tapasztalatszer-
zési lehetőséget, esetleg próbaidőt kellene 
bevezetni. Ötletemet elmondtam néhány 
húsz éve önkormányzati tisztséget viselő 
barátomnak, sőt olyannak is, aki lassan fél 
évszázada áll a települése élén, de valamen-
nyien leintettek. Érveimet nem cáfoltak, 
csak ennyit mondtak: – Felgyorsult vilá-
gunkban nincs erre idő!  SZERK.
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18. HÉVÍZGYÖRKI FALUÜNNEP 

 „HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009”. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ven-
dégeink, Hévízgyörki Barátaink!

Nem szeretném túlbecsülni, sem leki-
csinyelni a Galga menti falvaknak az 
utóbbi években szinte versenyszerűen 
megmutatkozó kedvtelését, amely tulaj-
donképpen a rendszerváltozást követően 
kezdődött. Az újjászületésnek abban a 
hatalmas lendületében, amely az ország-
gal együtt a magyar vidéket is érintette. 
Történnie kellett már valaminek, hogy 
ismét felébredjen a régi magyar falvakat 
jellemző közösségek emberformáló fé-
szekmelege. 

Mi, hévízgyörkiek büszkék lehetünk 
arra, hogy ma már tizennyolcadik Faluün-
nepünkön vehetünk részt, amely egyben a 
múlt esztendőben kezdődött Hévízgyörki 
Nyár megnyitó rendezvénye is. Még na-
gyobb lehet az örömünk azért is, hogy ezek 
az ünnepeink évről – évre gazdagodtak, s 
váltak egyre tartalmasabbá. Tarkabarka 
egyveleg fogadott minden érdeklődőt, 
aki kíváncsi volt a felkínált látnivalókra, 
aki részt kívánt venni Hévízgyörk ünnepi 
párbeszédében, aki hisz abban, hogy az új-
arcú Hévízgyörk építésében, szépítésében 
mindannyiunknak – akik őseink földjét 
valljuk szülőfalunknak, otthonunknak –, 
saját magunk és gyermekeink érdekében 
közre kell működnünk. 

Ebben a hitben és egyre erősödő re-
ménységben üdvözlöm Önöket – első-
sorban falunk lakosságát, s velük együtt 
a meghívásunkat elfogadó vendégeinket. 
Köszöntöm a mai nap sikeréért mun-
kálkodókat, a különböző műsorokban, 
programokban résztvevőket, köztük az 
óvodásokat, az általános iskola tanulóit, 
a színjátszókat, a falu három népdalkö-
rét, valamint a sportolókat. Sokan van-
nak, akik tehetségükkel, szabad idejük 
feláldozásával segítik az önkormányzat 
munkáját.. 

Hölgyeim és Uraim! Szokássá vált, 
hogy a falu ünnepét megnyitó beszédben 
a polgármester számot ad az előző idő-
szak munkájáról. Engedjék meg, hogy 
én eltérjek ettől a gyakorlattól. Azért sze-
retnék másról szólni, hogy több legyen 

falunkban a mosolygó, és derűs arc. Ma 
sokan és sokat elmondják: – hazánkban 
megindult a talaj a kultúra alatt. Csepp-
folyóssá vált minden, ami szilárdnak lát-
szott a közéletben. Összeomlóban van-
nak a társadalom oszlopai. Titokzatos 
sámánok rázzák a végtelen időkre szánt 
templomok falait… Mit javasolhatnék a 
felsoroltakkal szemben? 

Azt ajánlom, hagyjuk el a gyűlölködő 
vitákat, az ellenségeskedést szító igazta-
lan vádaskodásokat, s helyettük közös 
erővel építsünk hajlékot falunk közepén, 
ahová bementhessük a legbecsesebbet. 
Azt a megvédésre méltó kulturkincsün-
ket, és vele az életünket, tisztességünket, 
falunk jelenét és jövőjét. Hála Istennek, 
többségükben ezt akarják falunk embe-
rei. Olyat akarnak tudni, hogy lehetne tíz 
százalékkal többet termelni ugyanakkora 
földdarabon? Hogy lehetne a termelt ja-
vakat tíz százalékkal jobban eladni? Tud-
ni akarják, hogy kellene jobban, szeb-
ben, okosabban élni? A falusi ember ma 
már nem ellensége az újításoknak. Nem 
mondja: – Ha az apámnak jó volt, nekem 
is jó lesz! Ma az jellemzi a falubelieket, s 
úgy gondolkodnak: – Nincs olyan, amit 
az ember meg ne próbálna, hogy egy 
kicsivel jobban termeljen, s egy kicsivel 
könnyebben éljen! Hajlandóak vagyunk 
már az okszerű gazdálkodásra és gondol-
kodásra, a tanulásra, és a sikeres életpá-
lyát elértek követésére.

Dánia jutott eszembe. Dánia kisebb, 
mint Magyarország. Lakossága alig há-
rommillió, s földművelésben, mezőgaz-
dasági exportban kivívta egész Európában 
az első helyet hatvan év alatt. Hogy történt 
ez? Hogy történhetett meg? S mi van ná-
lunk, miért nem történt meg ugyanez a mi 
klímánk alatt? Miért nem Magyarországé 
a dicsőség, hogy a gazdag falvak országá-
vá, az egymást szeretők, segítők világává 
tudtuk volna fejleszteni hazánkat? 

Barátaim! Köztünk, elérhető távol-
ságban van jelen életünkben az új kor fel-
készültsége. Itt vannak modern életünk 
szervezői, akikkel együtt én is vallom: 
– Széthúzás, gyűlölködés helyett fogjunk 
hozzá a közös munkához! 

A mai nap sok-sok szereplője – meg-
győződésem szerint – sikeresen igazolja 
majd, hogy midőn Európa ege vihar-
terhes, mikor földön, vízen, levegőben 
mennydörgések tombolnak, egy kis ma-
gyar falu teszi a dolgát, hogy méltó tagja 
legyen földrészünk kulturális koncertjé-
nek. És ebbe beleférnek a mi színjátszó-
ink, akiknek játékában ott van a remek-
lésnek egy-két vagy egész csomó példája. 
Különösen a humorban gazdagok. Sem-
miféle színház az őshumornak azt a vas-
tag és pofozásban, mókázásban vaskos 
kiáradását nem produkálhatja, mint a mi 
lányaink és fi aink.

Az ének révén kapta községünk a leg-
nagyobb elismerést, a legtöbb dicséretet. 
A magyar népdal ismerőinek szakte-
kintélyei országnak – világnak többször 
elmondták, hogy a magyar népdalokat 
hazánkban csak kevés helyen tudják 
olyan nemesen, s annyi természetesség-
gel énekelni, mint Hévízgyörkön, ahol 
valósággal nemzeti színe van a daloknak. 
A maga nemében a három népdalkör 
ötven – hatvan tagja olyan tökéletesen 
énekel, hogy dalaikon századok csiszo-
lása érződik. 

Nagyon hiszem, s hihetjük valamen-
nyien, hogy most alakuló, formálódó ha-
gyományőrző együttesünk is hozzájárul 
a jövőben ahhoz, hogy az egész ország-
ban úgy ismerjék Hévízgyörköt, mint 
a vidámság, a jókedv, a szeretet és a dal 
otthonát. 

Kedves Vendégeink! Vallom, hogy a 
mai együttlétünk, s az együttlét idején 
szerzett élményeink a vidámság és a jó-
kedv megadja számunkra azt a biztonsá-
got és erősíti bennünk azt a felismerést, 
hogy falunk kezdi kinyitni szirmait. 
Most repülnek szét a virágspórák és ter-
mékenyítik meg szülőfalunkat. Kérem, 
adjanak meg ehhez minden segítséget, 
megértő és biztató szavakat, hogy a falu 
szolgáiként végezhessük munkánkat. A 
mai napunk legyen az erőgyűjtés, a kö-
zös eszmecsere és az együttgondolkodók 
egymásra találásának az ünnepe, a tisz-
tességnek kijáró mulatság és derűs szó-
rakozás napja.
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2008 nyarán volt Hévízgyörk Község Ön-
kormányzati Képviselőtestületének egy 
merész, okos, ám sokak szerint túlsá-
gosan is bátor kezdeményezése, amikor 
„Hévízgyörki Nyár 2008” címmel kul-
turális rendezvénysorozat szervezését 
határozta el. A Mágnás Miska, az Indul 
a bakterház és más értékes, szórakoztató 
rendezvények mágnesként vonzották a 
közönséget nemcsak Hévízgyörkről, de 
a környező falvakból és városokból is. 
Igazi színházi élményhez jutottak olyan 
emberek, akik életükben legfeljebb a te-
levízió képernyőjén találkoztak művészi 
élménnyel. 

Természetesnek tűnt hát, hogy a kez-
deményezés 2009 nyarán folytatódik. A 
rendezvénysorozat ismét – a már 18-ik 
– Faluünnep egész napos gazdag prog-
ramjával indult. 

Június 20-án reggel a Házasságkötő-
teremben nyitották meg az Esély Kövessi 
Erzsébet Szakképző Iskola kézműves ki-
állítását. A Sportpályán épített hatalmas 
színpad környékén is indult az élet. Aki 
„idegen” idetévedt, de a helybeliek is 
büszkén mondták: – Éneklő faluban tölt-
jük a napot! És ezzel joggal dicsekedhet 
Hévízgyörk. Ezen a napon is három kórus 
zengte a Galga mente legszebb népdalait. 
Nem volt hát véletlen, hogy a helyi óvoda 
gyerekei is népviseletbe öltöztek és elját-
szották a gyülekező közönségnek az „ovis 
lagzit”. Önfeledten, vidáman – éppen úgy, 
mint a felnőttek. Volt menyasszony, vőle-
gény, vőfély és természetesen nem hiány-
zott a pap sem. Az iskola tanulói szintén 
a színpadra léptek. Nagy sikerük volt. De 
a nap első, igazán jókedvű nevetést kivál-
tó társasága, a helyi színjátszókör tagjai 
voltak. Ők azok, akiknek mindig hangos 
sikerük van, akiknek a színpadra lépése 
vonzza a közönséget. 

Közben izzott a parázs a kemen-
cében. A bográcsokban fortyogó ételek 
illata messzire szállt a réten. Fogócskát 
játszottak a fürgelábú gyerekek, ülőhelyet 
kerestek a megkésve érkező derékfájós 
öregek. Az események pergő sorozatában 
nyitotta meg Bobál István polgármester a 
Faluünnepet és a Hévízgyörki Nyár 2009 
rendezvénysorozatát. A hagyományok-
nak megfelelően Dr. Aszódi Pál ország-
gyűlési képviselő részére posztumusz 
kitüntetésként átadta a „Hévízgyörkért 
Érdemérmet”. Hasonló kitüntetést vehe-
tett át Gódor András tanár is. 

Tóth Gábor a kerület országgyűlési 
képviselője és Bazan Tibor Pest Megye 
Önkormányzatának képviselője közösen 
adta át a községnek az ezeréves Pest me-
gye jubileumi emlékzászlóját. Kiemelke-
dő eseménye volt a délutánnak, hogy Hé-
vízgyörk és az erdélyi Havad települések 
polgármesterei aláírták a két község test-
vér-települési szerződését.  Délután ren-
dezték az „Erős emberek” versenyét is.

Az erős emberek 
legerősebbje a „MI FIUNK”

Bevallom, nem ismerem az „Erős embe-
rek” sportágát. Tudatlan vagyok versenye-
ik szabályaiban, de mindig tisztelettel és 
nagy – nagy elismeréssel illettem azokat, 
akik „önzetlenül”, – szinte szórakozás-
ként – saját elhatározásukból szabad ide-
jük jelentős részét testük edzésére, erejük 
növelésére fordítják. És ezzel a tudatosan 
megszerzett erejükkel nem másoknak 
akarnak fájdalmat, szenvedést okozni, 
nem rúgnak, nem ütnek, nem öklöznek 
a legjobbnak kijáró címért, a legerőseb-
beket körülvevő félelemért. Ők annak 
bizonyítására szeretnék az erejüket meg-
mutatni, hogy az edzett test hogyan győzi 
le a terheket, a nehézségeket, hogyan bír 
el az ember napról-napra többet. 

Ki ne ismerné a mondást: „Ép testben 
ép lélek”. Amikor falunk ünnepén láttuk 
a versenyzőket, a különböző erőpróbák 
végrehajtásához szükséges izmok feszü-
lését, sokan voltunk, akik megerősöd-
tünk ennek a mondásnak az igazában. Jó 
lenne, ha a fi atalok közül sokan csatla-

koznának ehhez az egészséget megőrző, 
lelket tisztító, erkölcsi értékeket növelő 
sportághoz, s a mi fi aink, vagyis a hé-
vízgyörki fi atalok bázisát adnák ennek a 
mozgalomnak. Közeli a példakép – Gohér 
Balázs – ifj ú emberként – biztosan segíte-
né az erős emberek táborának növelését. 

Hogy mi történt a Hévízgyörki Fa-
luünnepen az Erős Emberek versenyén? 
A kérdésre a kapott adatok megismer-

tetésével igyekszem válaszolni: – A falu 
sportpályája a Magyar Bajnokság – Erős-
ember Versenyének volt a helyszíne. A 
versengésben országos és Európa Bajnok 
versenyzők működtek közre. Az esemény 
főszervezője a Natural Erősemberek Köz-
hasznú Egyesület volt. 

Négy versenyszámban mérkőztek a 
bajnoki címért: – 1. Golyósor, 2. Kerék-
forgatás, 3. Oldalra tartás, 4. Lépcsőzés. 

Eredmények: 1. helyezett GOHÉR 
BALÁZS. Jutalma 50 000 forint. 2. Árva 
Zsolt. Jutalma: 30 000 forint. 3. Kiss Ti-
bor. Jutalma: 10 000 forint. 4. Fehér Ist-
ván. Jutalma: 5 000 forint. 5, Rittman Ta-
más. Jutalma: 5 000 forint. 

Rohant az idő. Még alig kezdődött a 
nap, s Charlie megérkezése, s megjelené-

Varga M. GTv

Varga M. GTv
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se a színpadon, már jelezte, hogy kezde-
tét vette a Faluünnep esti programja. Az 
egyórás műsor üdítően hatott a nagy-
számú közönségre, akik közül a műsort 
követő tombolahúzáson sokan mondták 
magukat nyertesnek. A kisorsolt tárgyak 
adományozói igazán gavallérok voltak, 
ezért aztán a nyertesek száma az előző 

évekhez viszonyítva jelentősen meg-
emelkedett. A Tihanyi Vándorszínpad 
művészeinek a „Zene szárnyain” című 
operett-gálájának óriási sikere volt. Egy-
egy számot közösen énekeltek a művé-
szek és a publikum. 

A Tűzijáték fényei beragyogták a falu 
egészét. Akik valamilyen ok miatt nem 

tudtak kimenni a Galga melletti rétre, 
azok az utcákon, tereken csodálták a 
szikrázó, táncoló fényeket, a színes csil-
lagok ezreit. És amikor ismét elsötétedett 
a sportpálya, néhány perc múltán már a 
Nosztalgia Diszkó fényei villogtak, s tán-
colt Hévízgyörk ifj úsága. 

F.M.  

Dr. Aszódi Pál itt született Hévízgyörkön 
1930-ban, a Vörösmarty-utca egyik – ak-
kor rangosnak számító – házában. Szor-
galmas, a Fővárosi Közlekedési Vállalatnál 
dolgozó édesapja, és kevés földjüket mű-
velő, négy gyermeket féltő szeretettel ne-
velő édesanyja – valóban arcának veríté-
kével biztosította népes családjuk számára 
a mindennapi kenyeret. Pali – a három 
fi útestvér között a középső – gyenge fi zi-
kumú, vékony testalkatú, csendes, de taní-
tója szerint igen értelmes, jó képességgel 
megáldott tanulója volt az elemi iskolá-
nak. Ezért javasolta a szülőknek, hogy ha 
bármilyen nehezek is a család megélhetési 
gondjai – írassák be fi ukat az aszódi gim-
náziumba. A szülők hallgattak a tanító úr 
tanácsára és így 1940 őszén Aszódi Pál 
gimnazista lett, s ettől kezdve nyolc éven 
át élte a bejáró diákok nem könnyű életét. 

Csendességével, szolgálatkészségével, 
határtalan igyekezetével, és makacs aka-
rásával hamarosan az osztály legjobb ta-
nulói közé küzdötte fel magát. . A háború 
időszakát nővérénél élte át Balatonfeny-
vesen. Különös évek voltak ezek, amelyek 
izgalmas feszültségeit, szépségeit és gyöt-
rődéseit, győzelmeit és kudarcait, széles, 
szabadító sodrását és eliszapodását Aszó-
di Pál az ifj akra jellemző érdeklődéssel 
fogadta. 1946-ban tagja lett az akkori 
ifj úsági szervezetnek. 

1948 őszén már a Madarász Lász-
ló nevét viselő népi kollégium lakója és 

megkezdheti tanulmányait a jogtudo-
mányi egyetemen. 1952-ben jogi diplo-
mát szerez. Pécsre helyezik, ahol katonai 
ügyészként kezdi munkáját. Már 1955-
ben érezte és erről gyakran beszélt roko-
nainak, barátainak, hogy elkerülhetetlen 
a tragédia, az összeomlás. 1956 őszén Pé-
csett szegődött a forradalom szolgálatába. 
Nagyon hitt abban, amit kisdiákként is 
tiszta hittel vállalt, de hamarosan megér-
keztek a tankok. A nagy „álomból” bom-
bák robbanása, repülők morajlása, tankok 
dübörgése, puskák ropogása ébresztette a 
„hősöket”. Dr. Aszódi Pált letartóztatták, 
s Munkácsra hurcolták. Ártatlansága rö-
vid idő után bebizonyosodott, ám csak 
hosszabb idő multával dolgozhatott a 
végzettségének megfelelő munkakörben. 
Ügyvédként tevékenykedett. 

A rendszerváltást követően sokáig 
kereste a helyét, míg eljutott a felismeré-
sig, és csatlakozott az új Magyarországot 
építők táborához. Létrehozta a polgári 
nyugdíjasklubok hálózatát. Tagja lett az 
Idősek Országos Tanácsának, és vezetője 
a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának. 2002-
ben a Fidesz országgyűlési képviselőjévé 
választották. A teendők és feladatok so-
kaságát vállalta. Fáradhatatlanul járta az 
országot. Részt vett a TIB (Történelmi 
Igazságtételi Bizottság), a POFOSZ (Po-
litikai Foglyok Országos Szövetségének) 
a munkájában. Nem törődött a korával, 
sem betegségével. Életszükségletévé vált, 

hogy többet adjon, többet vállaljon, töb-
bet dolgozzon a kötelességszerűnél. Töb-
bet az elvárhatónál, sőt a lehetségesnél 
is. Utolsó éveinek parancsából adódott, 
hogy küzdelmes, harcos, próbatevő fel-
adatokat lásson el. Naponta bizonyította, 
hogy a közösségnek élő – munkálkodó 
–alkotó emberek vitték és viszik előre a 
történelmet. 

Dr. Aszódi Pál, ha távol élt is tőlünk, 
hévízgyörkiektől, mindig mindent tudott 
a szülőfalujáról, rokonairól, barátairól. 
Ismerte gondjainkat, örömeinket. Ritka 
találkozásaink alkalmával – mindig fi -
gyelmesen hallgattuk értő, érző és okos 
tanácsait, s megtanultuk példát adó életé-
ből: – hogyan lehet eljutni Hévízgyörkről 
az ország házáig. Akik ismerjük, tudjuk, 
hogy hosszú volt ez az út. Göröngyökkel, 
fájdalmakkal, hamissággal és hazugság-
gal teli, mégis volt ereje, és nevelt, taní-
tott, kritizált, vagyis politizált. 

2009. március 12-én örökre elbú-
csúztunk tőle. Sírjánál ott könnyeztek 
az ország vezetői és az őt útjára bocsátó 
egykori játszótársak gyermekei, unokái, 
és sokan mások, akik ismerték és szeret-
ték. Példamutató szorgalmát, egész életét 
betöltő munkásságát, szülőfalujához éle-
te végéig tartó ragaszkodását köszönjük 
meg Hévízgyörk nevében, amikor átad-
juk családja részére – posztumusz kitün-
tetésként – a HÉVÍZGYÖRKI EMLÉK-
ÉREM egy példányát.

Gódor András a Hévízgyörki Petőfi  Sán-
dor Általános Iskola tanára 1950-ben 
született Turán. Általános iskolai tanul-
mányait szülőfalujában végezte, majd be-
iratkozott az Aszódi Petőfi  Gimnáziumba, 
ahol 1969-ben sikeresen leérettségizett. 
A következő tanévben már szerette volna 
megkezdeni felsőfokú tanulmányait, de 
első nekifutásra nem jutott be az Egri Ta-

nárképző Főiskolára, ezért elhelyezkedett 
az OTP aszódi fi ókjában, ahonnan kato-
nai szolgálatra vonult be. Tényleges ide-
jének letöltése után ismét kísérletet tett a 
főiskola elvégzésére. 1973-ban – a sikeres 
felvételi vizsga után – beiratkozhatott 
az Egri Tanárképző Főiskolára -, ahol 
földrajz – és rajztanári szakon 1977-ben 
tanári diplomát szerzett. Tanulmányai 

ideje alatt elsősorban rajzkészségével, 
képzőművészeti érdeklődésével és tehet-
ségével tűnt ki. Tanárai kérték, maradjon 
a tanszéken, ahol tehetségével nemcsak a 
leendő rajztanárok oktatását segíthetné, 
de jövője, egyéni karrierjének alakulása 
is kedvezőbben alakulhatna. 

Gódor András a falusi pedagógusok 
sorsát választotta. 1979-ben feleségével 

Méltók voltak a kitüntetésre
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együtt – aki szintén pedagógus -, Hé-
vízgyörkön helyezkedtek el. 1987-ben 
áthelyezését kérte Bagra, ahonnan a 
rendszerváltás után – az akkori képvise-
lőtestület kérésére -, visszatért falunkba, 
és elfogadta a hévízgyörki általános isko-
la igazgatásának nehéz, felelősségteljes 
munkáját. Öt évig állt az iskola tantestü-
letének az élén, s bár az intézmény veze-
tése teljes embert kívánt, Gódor András 
kevés szabad idejében – sokszor a pihe-
nés óráit megrövidítve – hű maradt ifj ú-
kori vonzalmához és iskolánkban szer-
vezte, irányította, szeretettel gondozta a 
tanulók képzőművészeti szakkörét. Az 
iskolai elfoglaltsága mellett részt vál-
lalt a falu közéletében, ami nem akadá-
lyozta, hogy szakismereteit gyarapítsa. 
Már főiskolás korában – a budai várban 
– egy közös kiállításon mutatkozott be. 
A nyolcvanas években a gödöllői körzet 

rajztanárai által szervezett képzőművé-
szeti bemutatkozásainak volt állandó 
résztvevője. Két fametszete a a pedagó-
gus képzőművészek Pécsett rendezett 
országos kiállításán nyerte meg a szak-
emberek és a közönség elismerését. 

Gódor András mindig kereste és ke-
resi a formát, a témát, hogy élményvilágát 
kifejezhesse. Egy semmit jelentő fából, 
amit más csak tűzre tudna dobni, ő so-
kat érő kincseket faragott ki. Falunkban 
két kopjafa igazolja, hogy Gódor tanár úr 
mindig megérezte és megérzi, hogy mun-
ka közben mire kell különösen nagy gon-
dot fordítani, hol kell erőt kifejteni, hol 
van szüksége a vésőre, hol és mivel segít-
het legtöbbet a közösségnek. Valószínű, 
hogy ez a tulajdonsága járult hozzá kö-
zségünk címerének a megtervezéséhez. 

Községünk lakossága a tanár úr erőfe-
szítéseinek megismerésével együtt megis-

merte Gódor Andrásban azt a természetes 
derűt, ami arról szól, hogy a most éppen 
negyven éve Hévízgyörkre került turai fi ú 
otthonra lelt köztünk. Lehet, hogy sok 
mindenről lemondott, s nem jutott az or-
szágosan ismert művészek közé, de nem 
maradt le semmiről, mert a legnemeseb-
bet, a legnehezebbet vállalta: – azokat a 
falusi gyerekeket segítette, azokért fáradt 
és küzdött, akik körülményeik miatt az ő 
segítsége nélkül lemaradtak volna a tudás 
megszerzéséért folytatott versenyben. 

Községünk önkormányzatának kép-
viselőtestülete ezt az emberi és pedagó-
gusi teljesítményt kívánja elismerni a 
HÉVÍZGYÖRKI EMLÉKÉREM 2009. 
évi átadásával, megtoldva azzal a kíván-
sággal: – amíg ereje, egészsége engedi 
falunk és családja örömére végezze mun-
káját, éljen felesége és három gyermeke 
javára, és falunk hasznára.

Köszönet a segítőknek
Olvassuk, halljuk, a saját zsebünkön érezzük, hogy az ország gazdasági életének gondjai egyre inkább elérik a családi költség-
vetéseket is. Takarékoskodnunk kell! Emberek vesztik el otthonukat, családok sokaságának gondot jelent a mindennapi kenyér 
megszerzése, sokan maradnak munka nélkül. 

Ilyen körülmények között megnő azok felelőssége, erősödik a jóérzésű emberek szolidaritása, akik meghallják az ajtajukon 
„kopogtatókat” és azok kérését. Igaz, a felkeresettek között is egyre többen vannak, akik erejük végső megfeszítésével dolgoznak, 
hogy talpon maradjanak –, mégis segítettek. Akik tudtak, azok pénzzel, mások társadalmi munkával, szórakoztató műsorban való 
közreműködéssel, a falu értékeinek felmutatásával, szabad idejük feláldozásával, a sorsolási díjak választékát növelő ajándékozás-
sal támogatták a FALUÜNNEP sikerét.

Mindenkinek mindenért köszönetet mondunk annak a mintegy ezer hévízgyörki lakosnak a nevében, aki ezen a napon 
együtt gondolkodott, együtt szórakozott, s együtt beszélgetett falunk gazdagításának lehetőségeiről. Hogy a segítők neve ne ma-
radjon titokban, s nevüket mindenki megismerje, nyilvánosságra hozzuk. Tesszük ezt azért, hogy az ünnep sikeres megrendezésé-
hez bármivel hozzájáruló személynek – barátnak, ismerősnek, rokonnak, sori-gyereknek – mindazok köszönetet mondhassanak, 
akiknek életük egy napját szebbé, boldogabbá tette ez az ünnep.

A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének megbízásából: 
Bobál István

polgármester

Ag ésAj Bt., Agrintegrál, Angyal és Társa, Apraja Gyermekvilág Kft ., Balázs Jánosné, Balázs János, Bazsik Mihály, 
Bányánszki Attila Fa-tilla Kft ., Benkó László, Bobál István, Bobál Tibor, Bmcsv Bt. Barnabás, Bóna Józsefné, 
Borbély Sándor, Brenner Pál, Chevrolett Katona, Csoma István, Deme Csaba, Delta Gépészeti Kft , Dobronay 
Miklós, Galga Coop, Galgamenti Vízközmű, Gavit, Gazsó Csaba, Gólyáné Dudás Edit, Hajdú Gábor, Hart-
mannn-né Flörich Anikó, Hartmann Holz Kft , Hévízgyörki Természetbarát Egyesület, Honi Ajándék, Horváth 
Gábor, Íródeák Bag, Katona Mihály, Kovács Pálné, Kovácsné Toldi Ildikó, Kustra Gábor, Kustra Hajnalka, Kustra 
Tamás, Kőrösi Viktória, Lángné Gazsó Krisztina, Lenke Ruhakölcsönző, Magyar Zsolt, Magyar Zsoltné, M-Gabi 
Tészta, Makrai József, Maródi István, Mikus György, Obex Kft ., Patkó Csaba, Pajzsok Klubja, Orifl ame, Tupper, 
Pető Ferenc, Péli Miklós, Pintérné Tóth Katalin, Pintér Tiborné, Pintér Sándor, Pokorádi István, Rajkó Gábor, 
Raiff eisen Bank, Samu B Gábor, Sápi Csaba, Süni Bt., Szabó Csaba, Szántó Szigetelő Kft , Színkör Bt., Szovics Au-
tószervíz, Szilágyi Zsolt és családja, Tóth Csaba, Tóth Bálint Tóth Holz Kft ., Turai Takarékszövetkezet, Zabosné 
Pauló Katalin, Varga Jánosné, Varga Kinga
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Július (Szent Jakab hava): – A Medárd 
napot követő időszak hatalmas záporai, 
viharai július elejére megszűntek, s meg-
érkezett a kánikula, a gabona aratásának, 
a kenyérnekvaló betakarításának ideje. 
Ezért mondják: – „Júliusban arass, majd 
lesz kenyered, / A dologtól tehát ne kíméld 
tenyered, / Mert a heveréssel kenyered 
nem nyered, / Télen koplalsz, ha a nyarad 
áthevered.”

Már alig vesszük észre az aratást, az 
élet betakarításának idejét, ami alig fél 
évszázaddal ezelőtt ünnepnek számított 
a falvakban. Erre a munkára a kasza ki-
választásáról és élezéséről egyaránt gon-
doskodni kellett. A learatott gabonát ké-
vékbe kötötték, majd keresztbe rakták. Az 
első kéve neve fenék volt, a felsőé pedig 
pap. Az elhullott szálakat összegereblyéz-
ték, s a kaparékot a kereszt alá rakták. 
Sok helyen aratókoszorút készítettek a 
kalászból, s azt az aratóbálon a gazdának 
átadták. 

Illés napján általában megérkezett az 
eső. E napon ezért nem volt szabad kint 

HÓNAPSOROLÓ
dolgozni a határban, mert a mennykő 
belevághatott az emberbe. 

Augusztus (Kisasszony hava): – A 
két asszony – Nagyboldogasszony és 
Kisasszony – hava, amely a néphit sze-
rint szerencsés napokat fog össze és sok 

jó tanácsot ad: – „Hold fogytán gyűjtsd a 
tojást és rakd  kopolyóba, nyáron korpá-
ban sokáig eláll.” Eleink azt is a lelkünkre 
kötötték, hogy „hidegvíztől messze távoz-
zál, ért szőlőt, dinnyét, mandulát bőven 
fogyasszál!”

Ez a hónap a csillaghullás hava is. Lő-
rinc napján is lehet hulló csillagokat lát-

ni, amit a nép „Lőrinc tüzes könnyeinek 
nevez”. Ezt a Lőrinc napot nem szabad 
összekeverni a szeptemberivel, amikor 
„megposhad” a dinnye. Ha ebben az idő-
ben annyi csapadék hull, hogy még a ke-
rékvágásban is áll a víz, bőven teremnek a 
gyümölcsfák és a szőlő is gazdag termést 
ígér. A szép idő hosszú őszt jelez, de van-
nak, akik azt állítják: – a napsütéses, meleg 
Lőrinc-nap tartós és hideg tél hírnöke. 

A két asszony közének nevezett idő-
szak (augusztus 15-től szeptember 8-ig) 
varázserejű időszak. Ekkor kell szedni 
a gyógyfüveket, szellőztetni a kamrát, a 
ruhásszekrényt. Az ebben az időben ülte-
tett kotlós az alátett tojások mindegyikét 
kikelti, s a tojásból kibújt csirkéket fel is 
neveli. Bertalan napja sokak szerint ősz-
kezdő nap, vége a kánikulának. A gólyák 
elindulnak hosszú útjukra, a halak nem 
nőnek, csak híznak, a szőlőkben elsza-
porodnak a seregélyek. Egy 1777-ben 
megjelent kalendáriumban olvashatjuk: 
– „Amint Szent Bertalan magát mutogat-
ja, / Az őszi idő is mind aszerint tartja”.

Családom egyik tagja – aki belelapozott 
Pest Megye Kézikönyvébe -, a következő 
kérdéssel fordult hozzám: – Te, tudod, 
hogy ki volt Gerő Károly, aki 1856. októ-
ber 18-án Hévízgyörkön született? Sze-
rencsémre tudtam a kérdésre válaszolni 
–s így sikerült megőrizni nagyapai tekin-
télyemet -, mert az 1995 – 1997 közötti 
években az Új Pest Megyei Hírlap nyug-
díjasokhoz szóló oldalát szerkesztettem, 
ahol Dr. Asztalos István múzeumigazgató 
cikksorozatban mutatta be a Galga menti 
községeket, s a községekben élt híres em-
bereket. Ekkor és itt találkoztam a jeles 
színműíró életére vonatkozó adatokkal. 
Községünknek kevés olyan országos is-
mertségre szert tett szülötte van, hogy 
nevét másfél évszázadon át megőrizték 
volna. Gerő Károly ilyen volt. 

Asztalos István írását jól eltettem, s 
ebből az írásból tudtam válaszolni a kér-
désre. Asztalos István kiderítette, hogy 

Múltról a mának

Ki volt Gerő Károly?
Gerő Károly valóban Hévízgyörkön szü-
letett, de szüleire, rokonságára vonatko-
zó adatokat nem talált. Iskoláit az aszódi 
evangélikus algimnáziumban végezte, s 
már kamaszkorában voltak szárnypró-
bálgatásai. Szerencséjére Csengey Gusz-

táv tanár – aki jeles zsurnaliszta és költő 
volt –, az általa vezetett önképzőkörben 
bemutatkozó ifj ú írásait méltónak tartot-
ta a dicséretre és nem fukarkodott a biz-
tató szavakkal sem. 

A kutató történész utánajárt a tények-
nek, s lejegyezte a Hévízgyörkről indult 
Gerő életútját. Javaslom a Hírmondó ol-
vasóinak, ha megkésve is, de ismerked-
jenek meg a jeles színműíró pályaképé-
vel, s legyenek büszkék falubeli elődjük 
sikereire. A következőkkel ismertet meg 
bennünket Dr. Asztalos István feljegy-
zése:  … Elvégezte a jogi egyetemet és a 
fővárosban jogászkodott. A pezsgő kul-
turális életű nagyváros már egyetemista 
korában a művelődéspolitika és a színház 
lelkes támogatójává tette. A kor ízlésének 
megfelelően 1882-ben megírta első nép-
színművét, Turi Borcsa címmel, amit a 
József körút – Rákóczi út sarkán 1875-
ben létesített Népszínházban 1883. októ-
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ber 5-én mutattak be. Az előadás fényes 
sikert aratott, a szerzőnek pedig Evva 
Lajos igazgató állást ajánlott. Gerő Ká-
roly azonnal felhagyott a jogászkodással, 
engedett a csábításnak, és előbb a Nép-
színháznak, majd a Nemzeti Színháznak 
lett a titkára. 

A Szigligeti, Tóth Ede, Csepreghy Fe-
renc művei által kedveltté lett népszínmű 
a múlt század végén élte virágkorát. Gerő 
ezeknek az évtizedeknek volt termékeny 
és népszerű írója, s lett Budapest ismert, s 
elismert szórakoztatója. Darabjaiban Bla-
ha Lujza, a „nemzet csalogánya” nagy és 
megérdemelt sikereket aratott. A sikerek-
ben természetesen a szerző is osztozott a 
művésznővel. 

Művei közül említést érdemelnek: 
– Vadgalamb (1886), Tunikás leányok 
(1886), Az eladó leány (1888), amelyet a 
Magyar Tudományos Akadémia gróf Te-
leki Alapítványa 100 arannyal díjazott és 
amelyet a Nemzeti Színház mutatott be. 
Az uzsai gyöngy (1889), A kis madaram 
(1892), Próbaházasság (1893) címmel írt 
darabjai jól szerkesztett cselekményükkel, 
jellegzetes alakjaival, aktualitásukkal  ta-
lán a legnagyobb közönségsikert érték el. 

Gerő Károly sikereinek csúcsán sem 
feledkezett meg egykori, útjára bocsátó 

iskolájáról, az aszódi algimnáziumról. 
Az „alma mater” anyagi megsegítésére 
hangversenyt szervezett. Az 1885. febru-
ár 21-én megtartott esten a kor budapesti 
művészeti életének a krémjét hozta el és 
léptette fel Aszódon: Pálmai Ilka, Rákosi 
Szidi, Fáy Szerén, Ligeti Irma, Vári Irma, 
Kiss József költő, Sípos Antal zongoramű-
vész, Tihanyi Miklós komikus szórakoz-
tatta az aszódi „nagyérdeműt”, akiknek 
pengő forintjai enyhítették a nehéz anya-
gi viszonyok között munkálkodó gimná-
zium gondjait. 

A Hévízgyörkről indult Gerő Károly 
viszonylag fi atalon, életének 48. évében, 
Budapesten, 1904. október 30-án távo-
zott az élők sorából.”

Dr. Asztalos István kutatásainak 
megismerése után fellapoztam a Magyar 
Irodalmi Lexikon – t (Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1963.), amelyben a következők 
olvashatók falunk szülöttéről: – „Gerő 
Károly (Hévízgyörk, 1856 – 1904,Bp.) 
író. Első darabjának (Turi Borcsa, 1883) 
sikere nyomán színműíró lett. A Nép-
színháznak, majd a Nemzeti Színháznak 
lett titkára, Blaha Lujza számára több si-
keres darabot írt. Legkedveltebb énekes 
színműve Az eladó lány (Népszínház, 
1888) akadémiai jutalmat kapott.”

A ma élő krónikásnak is van mon-
dandója: – „Talán két éve annak, hogy 
fi atalok és idősebbek lelkes csapata bizo-
nyította színjátszó-tehetségét. Akik a fa-
luban egyszer látták őket, azóta minden 
előadásukat megnézik. Ők azok, akik 
biztosítják a „teltházas” nézőteret. Az ő 
játékukat kíséri a legvidámabb kacagás 
és a leghosszabb ideig tartó őszinte taps. 
Kérdezem ezt a lelkes együttest: – Nem 
éreznek magukban annyi tehetséget, 
erőt, hogy bemutassák falunk híres szü-
löttének valamelyik népszínművét? 

Az 1930 –tól 1950-ig tartó években is 
több ilyen előadást élvezhettek a hévízgyör-
kiek, s ezeket az előadásokat hévízgyörki 
fi atalok adták elő. Így nézhették meg a 
helybeliek a Piros bugyellárist, A Betyárt, a 
Cigányt, A vén bakancsos és a fi a, a huszárt 
stb. Biztatom a tehetségeseket, hogy lássa-
nak hozzá! Mutassák meg, mire képesek!

Talán azon is érdemes lenne elgon-
dolkodni, nem kaphatná – e meg vala-
melyik közintézményünk, egyesületünk 
Gerő Károly nevét? Miért ne lehetne Hé-
vízgyörknek GERŐ KÁROLY nevét vi-
selő SZINJÁTSZÓ CSOPORTJA? Hogy 
mindannyian tudjuk, ki volt Hévízgyörk 
híres szölöttje!

Fik

Lassan már nincs egyetlen napom sem, 
amikor mindenféle furcsa nevű cégek 
képviselői ne hívnának fel telefonon. A 
bemutatkozó hölgy elsősorban arra kér, 
válaszoljak egészségügyi-, vásárlási -, üdü-
lési stb. szokásaimról. A feltett kérdésre 
már van egy rutinos közlésem, amely így 
hangzik: – „ A jövő héten már a nyolcva-
nadik születésnapomat köszönti az unokák, 
dédunokák serege!” No, erre a bejelenté-
semre gyorsan elköszön a pillanatokkal 
előbb még kedves női hang, s már hallom 
is a kattanást. A hívó letette a telefont. 

Nem kellett különösebben nyomoz-
nom, hogy megtudjam: – aki elmúlt 
hatvan éves, annak a véleménye, szokása 
nem számít már. Nem érdekli a hívót a 
hívott egészségi állapota, nem kíváncsi 
vásárlási szokásaira, nem csalogatják Za-
lakarosra, Sárvárra, vagy éppen egy két-
hetes kínai körútra. 

Nagyon sértőnek, lealázónak tartom 
ezt a módszert. Úgy olvastam, hogy a hat-
van éven felüli magyar állampolgárok szá-

ma meghaladja a milliót. Ha pedig ez így 
van, akkor például miért nem kíváncsiak 
az illetékesek a vásárlási szokásainkra? 
Igaz, anyagi helyzetünk miatt a korosztá-

nekünk is élni kell. Mi is főzünk ebédet, és 
reggelizünk, vacsorázunk. Még édességet 
is vásárolunk. … Mi tolongunk az orvosi 
rendelők várószobáiban. A sort hosszan 
lehetne folytatni, éppen ezért meggyőző-
désem, hogy egy millió nyugdíjas „lapos, 
sovány” bukszájának a tartalma nélkül ve-
szélybe kerülne a kereskedelmi hálózat. 

Megalázottnak, már életünkben az 
élők névsorából kitöröltnek érezhetjük 
magunkat. Nem tudom, kinek kell ezért 
egyáltalán szégyenkeznie: – a ránk te-
lefonáló, minket hívó és üzletet ajánló 
„kisasszonynak”, vagy a felcsengetett, 
hatvanadik életévét betöltött „nagyma-
mának”?  Amerikában egy ilyen, az idő-
seket lesöprő magatartásra botrány törne 
ki. Feljelentenék az időseket megalázó 
cégeket. Bojkottálnák az üzleteiket. Idő-
sek és ifj ak, nagyszülők és unokák együtt 
demonstrálnának a diszkrimináció ellen, 
a sértő és megalázó üzleti módszer ellen. 
Talán nálunk is lehetne valamit kezdeni!

Egy hamarosan 80 éves állampolgár

Megalázás helyett megbecsülést érdemelnénk

lyunk nem vásárol készételeket, zacskós 
leveseket. Nem mi tolongunk a drága bio-
termékeket, külföldi fűszereket kínáló pul-
tok előtt, és messzire elkerüljük a szépség-
ápoló, fi atalító, arc ránctalanító kencékkel 
zsúfolt vitrineket is. Ám mindezek ellenére 
mégis velünk vannak tele az üzletek, mert 
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Közöttünk él
Fercsik Mihály az elmúlt hónapban 
töltötte be nyolcvanadik életévét. Nép-
művelőként dolgozott. Vezetett falu-
si művelődési házat, igazgatott járási 
könyvtárat, s művelődési felügyelőként 
segítette az összevont aszódi és gödöllői 
járás közművelődési dolgozóinak nem 
könnyű munkáját. Több száz újságcikk-
ben mutatta be a Galga mentén élő em-
berek mindennapjait. Nyugdíjazása után 
jegyezte el magát az írással, s lett a megye 
egyik legjobb tollú krónikása. 

Első könyvét 1985-ben Galga menti 
ízek címmel adták ki, amit sorra követték 

az új kötetek: – Ahol élünk, Volt egyszer 
egy cigánytábor, Sport – arany nélkül, Az 
aszódi kaszárnya, bádog a teteje, Katonák 
a Galga mentén, Bag, Cseppben a tenger, 
Putriból a palotába, Galga menti értékőr-

2006-ben az Elmúlt idő nyomában 
címmel jelent meg a Gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem kollégiumának történetét 
feldolgozó monográfi ája. A szerző ezt 
a munkáját tartja legértékesebbnek. Az 
Egyetemi Kollégiumi Tanács 2009. júni-
us 19-én az intézmény aranygyűrűjével 
ismerte el és tüntette ki Fercsik Mihály 
tudományos igénnyel, mégis olvasmá-
nyosan megírt munkáját. A szerző jelen-
leg szülőfalujának, Hévízgyörknek a tör-
ténetét írja. Tervei szerint – ha egészsége 
engedi –a 2010-es esztendőt új könyvé-
nek megjelenésével köszönti.      G.T.-né

ző, Cigány vagyok (fi lmnovella), Kanyar-
gós úton – egyenes derékkal (kéziratban), 
Valkóiak vallanak Valkóról.

Örökre eltávozott
Az életének 73. évében 2009. június 2-án elhunyt BENKÓ 
LÁSZLÓ alezredestől őszinte részvéttel és mély fájdalommal 
búcsúzott el a 2009. június 17-én katonai tiszteletadással elteme-
tett édesapától, nagyapától családja, a szülőfalu – Hévízgyörk –, 
valamint Gödöllő város a lakó- és munkahely – sok-sok polgá-
ra, akik az örökre távozó igaz embert tisztelték és szerették. 

Az örökre távozó apát és nagyapát gyászoló család köszöni 
a szavakban megnyilvánuló részvétet, a temetésen való megje-
lenést, a fájdalmat kifejező virágok sokaságát. 

Benkó László, Benkó Lászlóné, Benkó Szabolcs  

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 2009. június 7.
Összesített adatok Hévízgyörk településen

LUKESNÉ CSÁBI ÁGNES JEGYZŐ

A névjegyzék zárásáig 
a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás alapján 
felvett választópolgárok száma

Választópolgárok száma a 
szavazás befejezésekor

Visszautasított 
választópolgárok 

száma

Szavazóként 
megjelentek száma

2 488 3 2 491 0 1 040 (41,75 %)

Az urnában levő 
szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet:+ / hiányzó:-)

Érvénytelen szavazatok 
száma Érvényes szavazatok száma 

1 040 0 7 (0,67 %) 1 033 (99,33 %)

 Sorsolt 
sorszám A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes szavazat %

1 FIDESZ-KDNP 729 70,57
2 SZDSZ 11 1,06
3 MCF ROMA Ö. 2 0,19
4 MUNKÁSPÁRT 3 0,29
5 MSZP 122 11,81
6 JOBBIK 115 11,13
7 LMP-HP 21 2,03
8 MDF 30 2,90
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HÉVÍZGYÖRKI HÍRMONDÓ

A Hévízgyörki Önkormányzat és Művelődési Ház közérdekű és kulturális kiadványa
Megjelenik kéthavonként. 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
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