
Írásomnak nem véletlenül adtam ezt a címet. Hamarosan a község számos he lyén látni
fogják a táblákat, amelyeken az „Épül az Európai unió tá mo  gatásával” felirat
adja hírül a helyieknek és a máshonnan érke zők nek, hogy az itt folyó munkát és a terv
megvalósítását az Európai Unió segíti. Hévízgyörk azok közé a települések közé tar to zik,
amelyet 400 millió ft. vissza nEm tÉrítEndő összeggel támogat az EU, hogy
terveinket megvalósíthassuk és hozzájáruljunk a vidékfejlesztési terv sikeréhez. 

a 2004-ben tartott Európai Vidékfejlesztési Konferencia résztvevői fogal maz  ták meg,
hogy a város és a falu közötti ellentmondásokat szükséges mér sékelni, s meg kell te rem -
teni az elmaradottság felszámolásának tartós alapjait. olyan beruházásokra van szük -
ség, amelyek vonzóbbá teszik a községeket, olyan ná, amelyekben az emberek szí ve -
sebben élnek, dolgoznak, mert lehe tő ség van minden korosztálynak az emberi élet hez. 

a falvaknak – köztük Hévízgyörknek is – arculatuk átalakításához komoly anyagi tá -
mo gatásra van szükségük. szeretném hangsúlyozni, hogy a források elnyeréséhez speciális
szabályokat követő vidékfejlesztési terveket kellett kidolgoznunk, s ezeknek a terveknek
a költségvetésen kívül tartalmazniuk kellett a várható hatások, eredmé nyek bemutatását
is. És ez nem volt könnyű munka. sokan, sokat dolgoztak a sikerért. Köszönet érte. 

Hévízgyörkre vonatkozóan azt a célt fogalmaztuk meg, hogy falunkban egy hár mas
feladatból álló, de egységet alkotó, szorosan összefüggő cél megvaló sí tá sára törekszünk.
1. A környezet megőrzése és fenntartása. 2. A természeti értékek védelme. 3. Kulturális
örökségünk megmentése és ápolása. vegyük sorra most az elnyert 400 millió forint fel-
használását! a felszíni csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése védi az épített és ter-
mészeti környezetünket. a tájház felújítása, berendezése, az épület egy részében táj mú -
ze um létesítése, a könyvtár működési feltételeinek biztosítása kulturális örökségünk
része lesz. a temető utca és az Erdély utca felújítása kényelmesebbé teszi az életet. a
községi művelődési Ház korszerűsítése, berendezése a 21. század emberének igényeit
elé gíti ki. a reformátusok közösségi háza a hitélet vára lehet községünkben, és hozzá já -
rulhat az ökunómia  szellemének erősítéséhez. 

azt írtam e sorok elejére: – Európa mEgÉrKEzEtt. de európai lé tünk nemcsak
a kapott támogatástól függ, hanem attól is, hogy a hévízgyör ki ek mennyire lesznek be -
fo gadói, támogatói az újnak, a másnak. Összefogásra és nyi tottságra, közös gondol -
kodásra van szükség. falunk közössége a fej lesztésekhez való hozzájárulásával – és itt
nem elsősorban anyagiakról van szó – segítheti a beruházások értékének növekedését,
s megrövidítheti a kivi te lezési kellemetlenségekkel járó határidőt. 

azt kérem, legyenek büszkék a kihelyezett táblákra, és fogadják testvér ként, jó
barátként Európa érkezését. 

Bobál István
polgármester 

tartaLoMEurópa megérkezett
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Hévízgyörk Község önkormányzata tisztelettel és szeretettel
hívja Önt, családját és baráti körét, a község lakosságát Meghívó

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére 2009. október 22-én 
17 órakor a művelődési házban rendezendő megemlékezésre. 
Az emlékműsor után fáklyás felvonulás indul a művelődési háztól a Hősi Emlékműhöz. 
Kérjük a falu minden polgárát, hogy vegyenek részt a rendezvényen. 
EMLéKEzzünK a dicSŐ napoKra!  EMLéKEzzünK 1956 HŐSEirE!
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2 HÉvízgyÖrKi hírmondóEmlÉKEK

Forradalomról megemlékezni ötvenhárom évvel a tör té né -
sek után igencsak nehéz feladat. Ennyi idő alatt el hal vá -
nyul, átalakul az emlékezet, rárakódik a közbeeső múlt
hor daléka, a változó idő, a jelen, az átalakulás minden in -
dulati terhe. Ötvenhárom év múltán a történteket, a lázas
napok valóságát elfedi az egymást évről – évre kö ve tő
hivatalos megemlékezések „pora”.

írás közben érzem, hogy elvégezhetetlen feladatra vállal koz -
nék, ha 1956 tizenkét boldog napjának a levegőjét pró -
bálnám 2009. október 23-án felidézni, mert bár ifjú ember -
ként átéltem az eseményeket, mégis úgy érzem: azoknak a
napoknak a hősiessége, pátosza felidézhetetlen és minden
nagy szó, minden magasztos, rikító jelző csak halványíthatja
a valóságot. amit a forradalmi események résztvevői akkor
átéltek, azt soha többé senki nem élheti át. az indulat, ami
akkor volt hiteles és valóságos, ma már alig több, mint szín-
padi díszlet. akkor a pesti srácok, a hévízgyörki „bátrak”
pon tosan érezték, minek a részesei, s az átélt pillanatok nagy -
szerűsége súgta meg, mikor, mi a teendőjük.

ma már tudja az ország döntő többsége, milyen fo lya -
matokat indított meg az a tizenkét „fényes” nap, s tud  juk
azt is, hogy a folyamat hová vezetett: – magyarországon ma
nincs idegen katona. Hazánk függetlensége teljes. az már a
mi felelősségünk, hogy függetlenségünket, politikai szabad-
ságunkat mire használjuk fel, s hogy élünk az ölünkbe hullott
szabadsággal. van valóságos parlamentünk. Előre jutottunk
a nyugatra vezető úton, s tagjai lettünk az Egyesült Euró -
pának. szabadon és titkosan választottuk meg Hé víz györ -
kön is a község parlamentjét, az önkor mány zat kép vi se lő tes -
tületét. Eredmények sokaságáról szól  hatnék, de további fej -
lődésünk érdekében inkább azt hang  súlyozom, arra hívom
fel a figyelmet, hogy a gazda go dásunkat, fejlődésünket ki -
jelölt utunk keskeny és görön gyös. a múlt rajta hagyta or -
szá gunkon a nyomait. so kak ban él a félelem a jövőtől. pe -
dig biztató, gazdag jövőt ígé rő, hogy a gondokkal, ter hek -
kel együtt velünk él a re mény, a vállalkozó kedv, az össze-
fogás reménye is. mind ezt a terhet, ami most a vállun kat
nyomja, csak akkor tudjuk sikeresen leküzdeni, ha hideg
fejjel végiggondoljuk, mi lyen értékeket kell óvnunk, mint a
szemünk fényét, miről kell lemondanunk, és mit nyerünk
vele. a múltunkból mi az, amit érdemes megtartanunk és

magunkkal vinnünk, és mi az, amit tudatosan elfelejt he -
tünk, emlékezetünkből is kitörölhetünk. meg kellene vizs-
gálni, hogy mi az, amit a búcsúzni készülő nemzedék tagjai
magukkal visznek a sírba: – sérelmet, bántást, kudarcot, szép
és utólag meg szépült emlékeket, felejthetetlen, megalázó
gyötrelmeket. a sérelmeiért, kudarcaiért  erkölcsileg, anya -
gi lag egyaránt adósai vagyunk a mi szabadságunkért oly
sokat áldozott, az életből immár kifelé tartó 56-os nem ze -
déknek. azt sem felejthetjük, hogy az elmúlt időszak olyan
változásokat is hozott, melyek sok szempontból ellene
mondanak ötvenhat hagyatékának. 

Kérdezik olvasóim: – ugyan bizony mit tudnak tenni a
ma legszebb korban lévő nemzedék tagjai az 1956-ban me gá l -
 modott, s akkor életük feláldozásával, könnyel és vérrel vé -
dett magyarországért? nagyon fontos kötelességünk, hogy
gyermekeinket, ifjúságunkat a múltnak megisme résére és
megbecsülésére neveljük. Ki – ki a maga te rü le tén legyen kor -
tár sa önmagának, tanulja és ismerje meg, miben léphet előre.
Önmagunk képzéséről van elsősorban szó. arról, hogy min-
denki legyen szakmájának, munkájának, hivatásának a mes -
tere. nem szabadna csak a lelkese dé sünkre hagyatkoznunk,
hanem műveltségünk emelését a hasznosság fényében kellene
megtervezni. Jus son előnyhöz az, aki többet tanult és ezért
többre képes. mindehhez nem kellenének költségvetési esz -
kö zök. inkább csak jó szán dékra és jóakaratra lenne szükség.
Ennek az el ha tározásnak a jegyében kellene a felnövekvő
nem ze déknek az életre készülnie, és emberebb emberként,
magyarabb magyarként a hazát birtokba vennie. 

1956 októberéről szólok, és arra gondolok, ha a felso rolt
terveket meg akarjuk valósítani, akkor az ifjúságnak – az apák
nemzedékével együtt – tartós forra da lomban kell élnie. az előt -
tünk álló évek, mint minden forradalom, ál do za tokat kívánnak
tőlünk. de cserébe át esünk a forradalom tisztító viharán, ami
próbára tesz: kemény vitákra sarkall és egységet követel, hogy
végére érjünk a magunk választotta útnak. Ötvenhat emléke ad
erőt, elszántságot és akaratot, hogy leküzdjük az előttünk tor -
nyo suló akadályokat. Kérem, menjünk együtt, küzdjünk együtt,
s megvalósul 56 ifjúságának vérbefojtott akarata. 

Bobál István
polgármester     

1956

„
1956 EmléKE Ad Erőt, Elszántságot 

és AKArAtot, Hogy lEKüzdjüK Az Előt-
tünK tornyosuló AKAdályoKAt.

hősiessége
felidézhetetlen

ÖtVEnHarMadiK
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HÉvízgyÖrKi hírmondó 3HázunK táJa

Ezt az írást valahol messze, a múlt-
ban kezdeném legszívesebben, mert
így lehetne igazán megmutatni, hogy
a falvak kereskedelmének növeke -
désével mekkorát változott a világ.
Hová lett a Kiss úr kócerája? Hová
tűnt a Schlessinger Salamon nagy-
nak számító üzlete, vagy a Hangya
Szövetkezet – vevőt jelző – csengővel
felszerelt boltja? 

a kérdések akkor jutottak eszembe,
amikor az elmúlt napok egyikén be -
nyi tottam a COOP Szövetkezeti Üz -
letlánc felújított, megnagyobbított és
modernizált – fővárosi szintű – hévíz-
györki Super Marketjébe. magyarul
talán Élelmiszer Áruháznak lehetne
ezt a hatalmas üzletet nevezni, amely
most 520 négyzetméteres területen
kínál a vásárlónak „halat, vadat, s mi
jó falat”, vagyis mindent, amit Bu da -
pes ten, Debrecenben, vagy éppen
Kecskeméten talál a pulton az igazán
igényes vásárló. 

Dénes Miklósné kislányként ke -
rült a kereskedelembe, amikor még
az esti üzletzárás után a boltban dol-
gozók barna színű zacskóba előrecso-
magolták a lisztet, cukrot, s az egy
deka élesztőt, hogy elkerüljék a reg -
geli tolongást a Gyetvanék egykori
kocsmájából kialakított néhány négy -
zet méteres vevőtérben. És Ju cika –
így hívják dénes miklósnét, az áru -
ház vezetőjét a kollégái és az üzlet
vásárlói egyaránt – az elmúlt négy
évtizedben nem szakadt el a pulttól,
megmaradt kereskedelmi dolgozó-
nak, s ma tizenöt fős csapatot irányít,
tart össze, s teremt olyan hangulatot,
hogy minden eladó mosolyogva, jó
szóval, kedves ismerősként fogadja a
visszatérő és az üzletbe először
bejövő vásárlókat. 

Beszélgetésünk közben megcsör-
ren a telefon, s hallom a megnyug-
tató szavakat: – semmi baj, holnapra
– ha Önnek ezt javasolta a doktor úr –,
ott lesz a polcon az eddig használt
búzakorpa mellett a zabkorpa is…
dé nesné leteszi a telefont, s már

magyaráz is nekem: – tulajdon kép -
pen azért vagyunk, hogy gondoskod-
junk a hévízgyörki emberek igé -
nyeinek a kielégítéséről. számomra
nincs nagyobb szégyen, s engem sem -
mi nem keserít el jobban, mint az, ha
üres kosárral távozik a vásárló. 

szétnézünk a megnagyobbított, s
újjávarázsolt hatalmas üzletcsarnok-
ban. fiatalok serege – valószínűleg a
szü netben munkát vállalt, s keres ke -
dőnek készülő diákok – pakolnak az
üres polcokra. alakul a super market
igazi arculata. igyekezni kell, hisz
kevés az idő az üzlet tervezett meg-
nyitásáig. És bizony úgy kell most
mindenkinek dolgoznia, hogy az áta-
lakítás miatt a szolgáltatás egy pilla-
natig sem szünetelhet. 

megcsodálom a hentesáruk hű -
tő vel felszerelt pultját. a párizsitól a
téli szalámiig széles a kínálat. lega -
lább 15 fajta felvágott ajánlja magát.
a sajtok választéka már szegénye-
sebb, de ígérik, hogy növelik a vá -
lasz tékot. „sajtkóstolót” szerveznek,
hogy kedvet csináljanak a sajtfé lék -
nek. a pékáruk kínálatának az illa tát
messziről lehet érezni. nem hiány -

 zik a szeletelt zsúrkenyér, a fosz  lós
kalács, és az egészséges rozs  ke -
nyérből is háromfélét te he tünk a
kosárba.

dénesné a búcsúzás előtt elmond-
ja: – nem akarom számokkal untatni
sem Önt, sem az olvasókat, annyit
azonban elmondok, hogy az árukész -
letünk megközelíti a 30 milliót. az
úgynevezett pénzforgási sebességünk
is – hála legyen vásárlóink hűségének
– megfelel az elvártnak. nincs okunk
a szégyenkezésre. Hogy mit terve -
zünk? szeretnénk, ha valamennyi hé -
vízgyörki családban Coop védjegyes
árú lenne az asztalon étkezés közben.
szeretnénk, ha minden árút – vegy -
szereket, mirelit árúkat, söröket,
borokat és azt a több száz fajta ter-
méket, ami egy családnak szükséges,
nálunk vásárolnák meg a hévízgyör -
kiek. szeretnénk, ha mindenki, aki
benyit hozzánk, vagyis a super mar -
ketbe, – megérezné, hogy érte va -
gyunk, érte dolgozunk és őt sze -
retnénk igaz kereskedőhöz illően
szolgálni. 

- Fercsik -

GazdaGodott HévízGyörk

mini market helyett super market
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4 HÉvízgyÖrKi hírmondóHatároK nÉlKül

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című hatkötetes mun ká -
jában hatalmas, tudományos kutatáson alapuló, színes és sok -
ol dalú képet nyújt a Székely földről. Nem véletlen hát, hogy
falunk testvértelepülésének – az erdélyi Havad köz sé g nek – a
bemutatását Orbán Balázs soraival kezdjük: – „E rej tett, alig
sej tett völgyecskék bármennyire távol esnek is a fő út vo na lak tól,
mégsem egészen érdeknélküliek a kutató utasra, ki ottan több
érdekes régi műemlék mellett kedves, romlatlan ven dég szerető
népet talál, mely e kopár vidéknek silány helyeit szor ga lommal
műveli, mely ős eredetiségének jellegét hűen meg őrizte.”

Veres Gergelyt Havad polgár mesterét kértük, hogy Havad
múltjával, jelenével és jövőjének terveivel ismertesse meg a
Hévízgyörki Hírmondó olva só it. íme, a polgármester úr sza -
vai, aki szívesen tett eleget kéré sünknek.

„a község földrajzilag Maros megye keleti részén a Kis-
Küküllő egyik völgyrendszerében húzódik meg. Havad öt
falu központja, amelyek a következők: Geges, Rigmány,
Szentsimon, Vadasd, valamint a központi feladatokat ellátó
Ha vad. mind az öt falu a
legrégebbi időkből való székely
közösség. lakói reformátusok.
az 1567-es regesztrum „te -
kin  télyes falvakként” szól a
településekről. a domborzati
formák szempontjából a köz -
ségeket nagyrészt agyagdom-
bok öle lik körül, me lyek nek
tengerszint feletti magassága
550-600 méter között válto -
zik. az itt élők a kötött, agya-
gos talajon verejtékes mun -
kával, szinte emberfeletti szor-
galommal mindent meg ter -
melnek, ami az életükhöz szük   -
séges. régebben a gyü mölcs termesztés és az állatte nyésztés
volt e vidék embereinek fő foglalkozása. 

a község növényvilágát a fűfélék és a lombhullató erdők
képezik, de a magasabb dombokon fenyőerdők zöldellnek. az
őz, a vadnyúl, a fácán, a vaddisznó, a szarvas mellett raga do zó -
kat – rókát, farkast, és barnamedvét is – találunk e tájon. 

a legutóbbi népszámláláskor 1545 személy lakta az öt
köz séget, s ez a szám arról is tájékoztatást ad, hogy Havad
egyike maros megye legkisebb településeinek. a Havadot
képező öt településnek komoly aggodalmat jelent a lakosság
gyors elöregedése. az összlakosság nagyobbik része 50-60 év
között, illetve fölött van. ma már Erdélyben is ritka az olyan
település, ahol a lakosság létszámából csupán 106 a roma, és
5 a román, a többi székely, illetve magyar. 

Havad 1948-ban lett a közeli négy település közigazga tási
központja. van egy nyolcosztályos általános iskolája, egész ség -
ügyi központja, rendőrsége, polgármesteri hivatala. mind ezek
mellett több látnivalót is találunk Havadon és a hozzá tartozó
településeken. a teljesség igénye nélkül – pusztán invitálónak –
említem: a szentsimoni kazettás mennye zetű templomot, s a

mellette lévő haranglábat. a rigmányi református templomot a
harangtoronnyal együtt 1667-ben építették, a ma már műem-
léknek számító együttest. geges és rigmány ha tá rá ban avar
kori sáncok találhatók. Havad és szentsimon erdeiben tatár-
pincék egész sora húzódik meg, melyek közül egyet a helyi
fiata lok 1999-ben teljes épségben találtak meg, majd fel is újí-
tottak. gegesen a temetőben találjuk Kiss József Kossuth hu -
szár hadnagyának a sírját, akit hősiessége mellett azért is illeti a
helyiek nagy tisztelete, mert ő volt az, aki a gyümölcstermelésre
megtanította az itteniek őseit. 

a helyi néphagyományok felújítása minden bizonnyal
von zó lenne távolabbi vidékek embereinek is. Biztosan so ka -
kat vonzana a Farsangolás, a Ha tárkerülés, a Kántálás, a
Haj nal ozás bemutatása és a játé kokban történő részvétel le -
hetőségének biztosítása. a községek népviseletének gazdag
színvilága is biztosan vonzaná a turistákat. 

nem könnyű a Küküllő menti völgyrendszerben meg -
húzódó apró falvakban élni, bár történt néhány kedvező vál-
tozás, ám ezek nem tudták behozni a vidék elma ra dott ságát.

a falu határában lévő egykori
állami gazdaság tulajdonát
képező gyümölcsös visszak-
erült egykori gazdáik birtoká-
ba, de ez nem hozott sem
gyors, sem látványos javulást
az életszínvonalban. ter me lő -
üze mek re lenne szük ség. mun -
 ka  hely re várnak a fiata lok,
akik nek az otthonteremtésre
is szükségük volna. Hosszan
le  het ne sorolni a nagyon sze -
rény és szegényes igé nyeket,
melyek megszüntetése hoz-
zájárulna ah hoz, hogy könnyeb -
ben, jobban éljenek en nek az

öt köz ség nek székelyei, romái és románjai. a ne héz ségek le -
küz déséhez és egy gazdagabb jövőkép felé pí té séhez az ad
reményt és erőt, hogy ezeknek a falvaknak a lakóiból mindig
kerültek ki tanulnivágyó ifjak. Biztató, hogy egy lelkes értel -
miségi csoport az 1980-as években elké szí tette Havad
monog ráfiáját. 1999-ben Székely Ferenc néprajzkutató gyűj -
tötte össze és rendezte sajtó alá Jeles napok, ünnepek, szoká-
sok Vadasdon című kötetét. tudom, hogy a fejlődés apró
csírái nem hoznak egyik percről a másik percre föld ren -
gésszerű változást. mindenhez idő kell, s mellé hit és hűséges
ragasz ko dás. olyan, ami kitéphetetlenül ka pasz ko dik az édes
anya földbe. voltunk mi nehezebb és nyo mo rultabb sorsúak
is, de ak kor is tiszta szívvel hittük: – elhozza számunkra 
az em be ribb életet a 20. század modern Csaba királyfia, meg
az őt kísérők serege. van reményünk, hitünk és erőnk. van
bizodalmunk, hogy hévízgyörki barátainkkal együtt dolgoz-
zunk egymásért és magunkért.

Veres Gergely
Havad polgármestere

Hol és HoGyan élnek testvértelepülésünk polGárai

Havadi gondolatok Havadról
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Ezek a gondolatok kavarogtak ben-
nem, amikor elindultam Bobál istván
polgármesterhez, hogy sok helyi polgár
nevében megkérdezzem: – Mit szándé -
ko zik tenni az önkormányzat a Béke
utca folytatásától a bagi határig – a
Határ út vonaláig – s onnan pedig a
Temetőig elnyúló földterülettel? 

– a gond a mi gondunk is, de a te rület
tulajdonjoga nem a miénk –, mondta a
polgármester, majd így folytatta –, és
hogy a maga néhány négy szög ölét ki
művelte, ki mondta büsz kén a sajátjá-
nak, annak kinyo mozása is szinte le he -
tetlen. Kép vi se lőtestületünk ismeri a
problémát, s kidolgozta azt a feladat-
rendszert, melynek elvégzése után ismét
művelésbe fogható lehet a határnak ez a
része. a legfontosabb te en dőnk – ami -
nek megoldását elkezd tük –, a tulaj don -
joggal rendelkezők szám bavétele, felku-
tatása. aki a tulajdonjogát hivata losan
tudja igazolni, attól – a jelenlegi ingat -
lan forgalmazási áron – az önkormány -

zat megvásárolja a földet. az eddigi
vizs gálódások, tapasztalatok azt mu tat -
ják, hogy őseink az örökösödéssel járó
előírásokat nem tartották be, ezért a
„juss” esetleg még ma is az ükapa ük -
apjának a nevén szerepel. Ha valaki a
földjéhez akar jutni, a hagyatéki eljárást
most, utólag le kell folytatni, s termé -
szetesen annak költségeit, valamint az
örökösödési illetéket az „új birtokos-
nak” kell lerónia. nem kell hozzá
rosszindulat, hogy idézzük a mondást:
– „többe kerülhet a leves, mint a hús”.
az már látszik, hogy az ügyek intézése
közben ren ge teg probléma merülhet
fel, ezért nagy szükség lesz türelemre, jó
szándékra az eladó és a vásárló önkor-
mányzat ré szé ről egyaránt. azt is el -
mondom – nem fenyegetésként, ha nem
a tájékoztatás érdekében –, hogy a föld-
nek a tulajdonosa általi megművelését
tör vény írja elő. történt már kísérlet
ille tékesek részéről, hogy a törvény szi -
gorával kötelezzük a földtulajdono so -

kat terü le tük megművelésére, a par-
lagfű irtására, a föld gyomtalaní tá sára.
mél tá nyos ságot gyakorol tunk, és el te -
kintettünk a jogszabály alkal ma zá sá tól,
de az idő az önkormányzatot is sürgeti
a 129 hektáros terület sorsának kul -
túrált rendezésére. 

– És ha ezek a gondok megoldód-
nak, mit tervez a területtel az önkor-
mányzat? – kérdeztem. Kérdésemre a
következő választ kaptam.

feladattervünk második része arról
szól, hogy erdősíteni kívánjuk a te rü le -
tet. Elképzeléseink szerint parkerdőt ala -
kí ta nánk ki sétautakkal, játszó te rekkel,
sportpályákkal, vagyis úgy gondolko zunk,
hogy a terület a hasznosítás után  a falu
la kos sá gának – az egész sé ges, jó levegő
biz tosításával – lehetne a tüdeje. a rend -
sze  res sportolási felté te lek kiépítésével, s
a ter mészeti kör nyezettel – nemcsak a
hé  víz györkiek, de a környező községek
la kos ságának – Sport- és Kulturális Cent -
ru maként is – működhetne. tudom, ez
nem tör ténik egyik napról a másikra.
Év ti ze dekre van szükség, hogy a terv
valósággá váljék, de hiszek az ősök mon -
dásának igazában, amely szerint a bölcs
öreg ember diófát ültet a jövőnek, padig
tud ja, hogy annak terméséből már nem
ehet, a fa árnyékában nem pihenhet. 

– Elkezdődtek-e már a terv alapo -
zá sának, vagy előkészítésének a mun -
kái?  kíváncsiskodom

– igen. a testület döntése értel mé -
ben az ismert tulajdonosokat, s azokat,
akiknek a nevét a földhivatalban meg -
találtuk – levéllel keressük meg és be -
szél  getésre hívjuk a művelődési házba.
Kísérletet teszünk a földtulajdon meg -
 vásárlásával kapcsolatos megegyezésre.
szeretném elmondani – és hangsúlyoz -
ni –, hogy a magánszemélyek és az ön -
kor mányzat közötti adás-vétel nem
jelentheti a földet érté ke sítők meg ká ro -
sítását, de nem jelentheti azt  sem, hogy
a valós árnál magasabb áron akarják a
tulajdonosok a földjüket eladni, mert
azt a „köz” vásárolja meg. Ez lenne igaz -
ságos. valóban a köz vásárol a köz ség -
nek, valamennyiünk közösségé nek és en -
nek a kö zös ségnek mi fize tünk, mi adó -
zunk, s önmagun kat nem ká  ro sí that juk
meg. legyünk hát az igényeinkben
mér téktartók, s a lakóhely gazdagításá-
nak szándékát az árakban érvényesítők.

-Csiky- 

gaz, gyom, elhagyott földek 
az egykori „édenkert” helyén

Ha agrárpolitikusokat, vagy más országos vezetőket hallok arról beszélni, hogy
a „magyar föld nem eladó!”, ha azt hallom, hogy a „magyar paraszt” az élete
árán is megvédi a földet, az „ősi jusst”, mindig arra a 129 hektár elhagyott,
évtizede műveletlen ugarra gondolok, amely néhány éve még falunk dísze,
gyümölcsöt, szőlőt termő Édenkertje volt. Az úgynevezett Sző lő hegyről van
szó. Nem titok, hogy hosszú évek óta gazdátlan ez a határrész, s ha akadt is
néhány „bátor” földszerető hévízgyörki ember, az is feladta már a küzdelmet,
mert vérrel és verítékkel művelt földjének termését tolvajok szüretelték le. 

129 HEKtár gAzdárA vár

hevizgyorkoktober20oldal:hevizgyorksablon.qxd  2009.10.16.  9:28  Page 5
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október 16-án népes delegáció utazott Hévízgyörk németországi
test vé r településére – Schlusselfeldbe. a de le gációt Bobál István polgár -
mester vezeti. részt vesz a küldöttségében a helyi önkormányzat több tagja,
és a civilszervezetek, valamint a községi intézményvezetői is. a vendéglátók
október 17-én rendezik meg schlusselfeld város és környékének borfesz-
tiválját, amelyre falunk hagyományőrzőinek képviselőit is meghívták. a
delegációval utazik a most ötéves fennállását ünneplő ÖnyE vegyeskórusa
és a fiatalok hagyományőrző tánccsoportja. 

a delegáció útjáról, a résztvevők élményeiről, tapasztalatairól a
Hévízgyörki Hírmondó következő szá má ban részletesen beszámolunk.

Lapzárta után érKEzEtt...

Az előző számból kimaradt, 
de a köszönet soha nem késő.

I. zabos István és családja
önzetlen támogatással segítette

a „Hévízgyörki nyár” 2009 évi
programját.

nagyon köszönjük!

HiánypótLáS

Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel olvastuk a Hírmon dó -
ban, hogy az illetékesek már fog lal -
koznak a Hévízgyörki nyár 2010
elnevezésű rendezvényso ro zat tal
kapcsolatos tervekkel, öt le tekkel.
nagyon szeretnénk mi is hozzájárulni az eseményhez. Ötl e -
tünk elfogadása, gondos előkészítése és megrendezése bi zo -
nyá ra sok hévízgyörki lakosnak megdobogtatná a szívét, so kak
számára szerezne örömet. azt gondoljuk, hogy falunk la  kos -
ságának nyári szórakozását összeköthetnénk az em lé kezéssel. 

a hévízgyörkiek büszkék lehetnek arra, hogy pauló lajos
a szolnoki szigligeti színház, majd a Budapesti ifjúsági szín -
ház. a magyar néphadsereg művészegyüttesének rendezője
– megérezve a kor szellemét -, a színházi rendezést felcserélte
a milliókhoz szóló televíziós rendezéssel. számos vetélkedőt,
televíziós színjátékot, dokumentum- és riportfilmet készített,
de igazi sikert a Ki mit tud? a Ki miben tudós? a riporter
kerestetik című ifjúsági vetélkedők rendezésével érte el. Ez a
műfaj hozta meg számára az országos ismertséget. 

ma is sokan vannak, akik az ő műsoraiban tűntek fel, s a
művészeti élet legkiválóbb alakjai között találjuk őket, mint
például gálvölgyi János, Kern andrás, fenyő miklós, Koncz
zsuzsa- és sokan mások. az igazi siker – az elismerések és
kitüntetések ellenére – pauló lajos gondolatvilágában,
érzelmeiben Hévízgyörk, az itt élő emberek barátsága volt,
meg a község, amely egyszerre volt a mesék szépséges faluja és
a hétfejű sárkány birodalma. a halála előtti hónapokban szinte
megszállottan járta a községet. Bekopogott apja barátaihoz.
Éjszakákat beszélgetett egykori iskolatársaival. adatok so ka sá -
gát, vallomásokat őrző magnószalagok sok száz méterét
gyűjtötte össze, amelyekben arról vallottak megkeresett
földijei, hogy lehet emberi gonoszságból, féktelen uralkodási
vágyból tönkretenni a falu gazdaságát, elvenni az itt élők hitét,
megbecsteleníteni, besározni tiszta erkölcsi gondolatokat és
érzelmeket. nagyon készült a leleplezésre, az igazságot feltáró
filmszociográfia elkészítésére, de korai halála (49 évesen távo-
zott közülünk) megakadályozta ennek elké szítésében. 

Egyik késő esti, vagy inkább éjszakai erdei sétánkon arról
beszélt nekem, hogy Hévízgyörk utcái, a galga - part bokrai,
a Kavicsos susogó nádasa, a szőlőhegy évenként megújuló
tőkéi, gyümölcsfái, a gyerekkori játszótársakból apává
keményedett, már javakorabeli férfiak, asszonyok számára –
és az ő számára is – védelmező, oltalmazó közeg – Csigaház –,
amelybe bármikor behúzódhat. mert a városban soha nem
érezte magát otthon. 

Ezernyi emléket lehetne idézni
pauló lajos életéből, hogy iga-
zoljuk: – számára Hévízgyörk volt
magyarország! így mondta és
hitte minden alkalommal, ha a
szülőfalujáról beszélt. 

a Hévízgyörki nyár 2010 elnevezésű rendezvénysorozat
egy, vagy két eseményét is kitöltené pauló lajos életének,
munkásságának a megidézése, az örökre elmúlt emlékek
feltámasztása…Be lehetne mutatni azokat a filmeket, ame-
lyekben hévízgyörkiek statisztálnak. 1975-ben rendezte meg
a tűz balladája című filmjét. a szívéhez nőtt a meséje. a sta-
tiszták sokaságát az általa annyira szeretett hévízgyörki bará-
tai, ismerősei közül választotta. ők alkották a mesebeli falu
népét: – Kustra Jánosné, gergely tiborné, varga gábor, f.
Kovács mihály, Bazan istván, spisák györgyné és sokan
mások. akik élnek az egykori szereplők közül, azokat – de
még az utódjaikat sem – kellene csalogatni a reggeltől estig
vetített filmek megnézésére. 

És mekkora sikere lehetne, nemcsak pauló lajos bará-
tainak, de Hévízgyörknek, a galga mentének, ha a Ki mit
tud? versenyek résztvevői adnának műsort a szülőfalu
iskolájának udvarán épített szabadtéri színpadon. 

mindaz, amit egy rövid megbeszélés után leírtam, csupán
egy gondolat-szikrának nevezhető ötletsor. társaimmal
együtt biztos vagyok abban, hogy példamutató és sokak szá -
mára vonzó cselekedet lenne, ha a Hévízgyörki nyár 2010
rendezvénysorozatba illesztenék a rendezők pauló lajos
emlékének megidézését. Ha a halála óta felnőtt nemze dé -
kekkel megismertetnénk az országos hírnévig eljutott hévíz-
györki gyerek életútját. fel kellene ismernie minden hévíz-
györkinek, hogy pauló lajos milyen sokat adott nemzetének,
milyen sokat adott nekünk, hévízgyörkieknek. És be kellene
vallanunk, hogy mi örökre adósai maradtunk: - jó szavakkal,
emberi biztatással, baráti kézfogással, amikre talán neki is
nagy szüksége lett volna. 

itt lenne az alkalom, hogy most – ha megkésve is –, ezt
az évtizedek óta halmozódó adósságot csökkentsük, esetleg
végleg kiegyenlítsük. Kérem, akinek a zsebében van a le he -
tőség, a kulcs, az nyissa szélesre az ajtót, mert végre meg kel-
lene – meg kell találni a módját, hogy pauló lajos gondolatai
hazaérjenek, s köztünk legyenek. 

üdvözlettel, 
s a választ várva, segítséget felajánlva:

Pauló Lajos egykori barátai, s rokonai    

levél egy adósság
ügyében
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tanúsíthatom, s velem együtt sokan ta -
núsíthatják, hogy ez a vasúti egyen ru -
hából kialakított öltöny a férfiak vasár-
napi, ünnepi öltözete volt. a szükség, a
szegénység által diktált ta ka ré kosság
kény szerítette a vasútnál dolgozókat
er re a különleges divatra. A Magyar
Ki rályi Államvasutak bi zo nyos idő -
közökben természetbeni juttatásként –
a szolgá la tuk ellátásához – egyenru -
hát adott a dolgozóinak. a vastag, sö -
tét  kék fényes posztóból ké szült egyen -
ru hát munkára nem, in kább csak a
mun  kába járásra hasz nálták. 

a gondosság, a kímélet meg hosz -
szabbította az egyenruha élettarta -
mát, ezért aztán minden vasutas ott -
ho nában – szögre akasztva – lógott
az újabb, még nem használt öl töny -
nek való. a feleség levette róla a pa -
ro lit, a sarzsit jelző szárnyas lapocs -
 kát. a fénylő fémgombokat fekete
csiszolt gombokkal váltották fel. a
falusi sza bók egyike (az öreg Rá -
kóczi, vagy Kékkő Ernő) testhez iga -
zította, karcsúsította, s kész volt az
ün nepi viselet, amiben már a nagy mi -
sére is el le hetett menni. 

Családomban nem volt vasúti
alkalmazott, de apám mégis hordta
ezt az ünnepi öltönyt, aminek az volt
az egyszerű oka, hogy minden más
anyagnál tartósabbnak bizonyult ez a
„kincstári posztó”, s minden keres -
kedőnél olcsóbban adta el az a vasúti
dolgozó, akinek a szolgálati évei alatt
két-három öltönye is összegyűlt. a
régi turai vásárokban külön sorban
álltak a férjeik ruháját eladásra kínáló
vasutas feleségek. 

Könczöl Lajos szinte gyerekként
ke rült a vasút állo má nyá ba – még a ii.
világháború előtt –, amikor a vasút hoz
nem lehetett csak úgy, az utcáról beke -
rülni. Kezesre, ajánlóra volt szük ség,
akit meg kellett nyerni az ügynek, s
aki vállalta a „keresztapaságot”. ma
már hihetetlennek tűnik, mi  lyen nagy-
dolognak számított, s milyen sok em -
bernek volt élete nagy álma a magyar
államvasutak állo má nyába kerülni. És
ez nagyon érthető volt, mert a vasút
biztos jelent adott és még biztosabb
jövőt ígért. a múló évekkel együtt
nőtt a fizetés, magasabb lett a rang, és
fénylőbb a sarzsi. tízéves szol gálat

után emberközelbe került az akkor
nagyon keveseknek folyósított
nyugdíj. sokan irigyelték a vasutas
csa ládok utazási kedvez ményét is. 

pedig nem volt könnyű a vasuta-
sok munkája. Kemény, életveszélyes
szolgálatot láttak el, és ez a szolgálat
nem ismerte sem a karácsony ünne pét,
sem szilveszter estéjét. a vasútnak men -
ni kellett. aki a gurítódombon dolgo-
zott kocsirendezőként, annak időn -
ként be kellett ugrania a guruló kocsik
közé. nem számított, hogy csúszik a
talaj, hogy jeges, havas, vagy térdig
sáros a terep. Bujkáltak az emberek a
kocsi sorok között és alatt. sarusnak
lenni ma sem lehet könnyű. azt mond -
ják az öreg vasutasok, hogy a vasút ma
is a legveszélyesebb üzem. tréfásan
em le getik, de komolyan gondolják: –
„Szabál az szabál, em bert zabál”. 

a vasutas egyenruhának mára
csök kent a rangja. megváltozott az
élet, de azok az asszonyok, akik vasu-
tas férjük mellett öregedtek meg, hun-
cutul mosolyogva emlegetik a köny -
nyebb életre emlékeztető régi mon -
dást: – „teheti, veheti, mert a vasút
fizeti!” És ismerik a nótát, amit fizetési
napokon énekeltek a párjuknak: – „Ne
költsd el az összes pénzed a Gyetvan
kocsmájába, Inkább vegyél posztó -
szoknyát a karcsú derekamra…”

Csiky

vAsutAsoK A gAlgA mEntén

Ezeknek a soroknak a megírásához a Magyarország című útikönyv adta az
ötletet, melyben – többek között – a következők olvashatók: – „Érdekes népvi -
seleti jelleg ze tes ség alakult ki a Galga mentén (egyetlen a maga nemében az
országban): a férfiak egy, a vasutas egyenruhához hasonló öltözetet formáltak
ki maguknak. Valószínű on nan ered ez a szokás, hogy elsősorban Turán, Gal -
ga hé vízen. Hévízgyörkön a férfiak nagy része vasúti munkás.”

hevizgyorkoktober20oldal:hevizgyorksablon.qxd  2009.10.16.  9:28  Page 7



8 HÉvízgyÖrKi hírmondóÉrtÉKőrző

aki meg akarja érteni a dalnak az emberek életében való
hivatását, képzelje el a világot dal nélkül. Ha máról holnapra
meghalna a csattogás a csalogány ajkán, s örökre bezárulna a
fecske csicsergő szája, ha nem susogna többé gyermeke felett
andalító, lágy dalt az édesanya, s elfogyna a dal a szerelmes
szívű legények, s a kedvesükért epekedő lányok ajkáról, s
akinek jókedvében nem szállhatna az éneke az egekig, s nem
zokoghatna bánatos dallal, akinek a szíve meghasadóban van
a bánattól: – mondják meg, mi lenne a világból? 

Ebben a kegyetlenül önző világban, amely tele van a
kon cért való tülekedésnek elszomorító változásaival, az
emberi kap csolatokat megsemmisítő hatalmi gőg gel, kell
a felemelkedés a boldogító magasságok felé, kell a dal,
kell az énekszó. 

minden, amit eddig a dalról elmondtam, általában vo -
natkozik minden nemzet dalára. a magyar népdalnak azon-
ban ezeken az egyetemes tulajdonságokon kívül megvan a
maga jellegzetes, minden idegenségtől élesen elütő egyéni
lelke, megvan a maga sajátságos, rögtön felismerhető zama-
ta. de ezt a szó tökéletlen eszközével meg ha tározni nem
lehet. olyan a magyar népdal, mint maga a magyar. olyan
a mi népdalunk, hogy megszületett valahol, egy galga
menti kis falunak a fonójában, és néhány nap múlva - ten-
gerihántás közben – énekelték az alföld valamelyik ta nyá -
jában. olyan, mint a szárnyaló tavaszi szellő: nincs korlátok
közé szorítva, kijut belőle mindenkinek. odalopódzik a
csemetéje fölé hajló édesanya csókos ajkára. Beleszövődik a
halotti szemfedő szövevényes hálójába. Befurakodik két
szelíden összeboruló szép fiatal fej közé, ahol boldogság
lakja be a szíveket. Betekint a műhelyekbe, belopakodik a

munkás ember fülébe, dalra nyitja az ajkát, elfelejtetve vele
a napi robot minden gyötrelmét. 

Kedves Barátaim! minden, amit elmondtam, arról szólt,
hogy mi a magyar népdal, helyesebben – az igazságot hűen
kimondva –, ez volt a magyar népdal. most, ha kinyitjuk a
szemünket, ha bekapcsoljuk a rádiót, megnyomjuk a televízió
gombját, benyitunk egy falusi bálba, vagy városi szórakozóhely -
re, mással találkozunk azt tapasztaljuk, hogy a hamisítatlan
magyar népdal már csak a régi gyűjtemények fakó lapjain lel-
hető fel. És – szerencsénkre – néhány száz, esetleg néhány ezer
ősi tradíciókon nevelődött jó magyar szívében él, akiknek
egyre kevesebb alkalommal nyílik éneklésre az ajkuk. 

Hévízgyörk – hála istennek – mintha sziget lenne abban
a világban, amelyben milliókat tesz hontalanná és vetkőztet
ki emberségükből a robotok lelketlen és szívtelen serege.
És, hogy Hévízgyörk önmagát nyugodtan és büszkén ne vez -
he ti „Éneklő falunak”, ezt elsősorban a negy venedik szüle -
tés napját ünneplő asszonykórusunknak köszönhetjük. 

negyven év. négy évtized. Ha minden esztendőnek
csak egyetlen eseményét kívánnánk feleleveníteni, akkor itt
tölt hetnénk még a holnapi napunkat is. Ha röviden sze ret -
nénk megismerni  a kórus munkáját, akkor talán – minden
túl zás nélkül – ott kell kezdenünk, hogy 40 évvel ezelőtt,
amikor a már örökre eltávozott Kustra Jánosné hívására
összejöttek, s rövid idő után most már szintén – a mennyek
or szágából figyelő Dr. Balázs Józsefné udvarának fenyőfái
alatt közösen énekelték, hogy „Erdő nincsen zöld ág nél -
kül”– ezzel az énekszóval szinte esküt tettek, hogy a népdal
meg szerettetésére és Hévízgyörk megismertetésére szent
missziót végeznek. úgy gondolom, és nagyon hiszem, hogy

kedves emlékező és ünneplő asszonyok! tisztelt vendéGeink! HölGyeim és Uraim!

„missziót teljesítettek”...
Ki mit szeret, arról szívesen beszél. Én, úgyszólván születésem óta rajongója, 

azt is mondhatom, hogy szerelmese vagyok a magyar népdalnak. Éppen ezért örömmel ragadom meg ma 
az alkalmat, hogy az alakulásának negyvenedik évfordulóját ünneplő hévízgyörki asszonykórus tagjai 

és az ünnepre összejöttek előtt ideálomról, a népdalról beszéljek. 

Fo
tó

: v
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így érzi ezt a falu lakossága is, hogy vállalásukat Gábor An -
tal né és Pintér Sándorné halála után, akiknek halála szinte
pótolhatatlan veszteség – ha fájó szívvel is –, de teljesítették. 

útjuk nem volt könnyű. voltak, akik népdaléneklésüket
gő gö sen lenézték. a hatalom képviselői nevezték őket „ének-
lő pulykáknak”, szent fazekaknak, s akadt, aki ki mond -
hatatlanul trágár jelzővel illette őket és munkájukat. olyan
emberek ültek törvényt a népdal fölött, akik a szü le tés pil-
lanatában szerették volna a tiszta emberség belső ösz tö nét
elpusztítani. azt állították, hogy a népdal olyan jelentéktelen
esztétikai fészkelődés a kultúra nagy világában, hogy annak
hiánya, alig-alig volna érezhető az emberiség sorsának
alakulásában. Én – a magam és az asszonyok ne vé ben is –
szembeszállok ezzel a felszínes, egyoldalú fel fo gás sal, s állítom,
hogy a népdal éppen ezzel az időt és tér sé get átfogó egyetemes
hatékonyságával mindig az ember érzelmi életének egyik leg -
csodásabb kivirágzása, a testvéri, baráti összetartozás leg-
erősebb abroncsa, a küszködő népek történelmének legerőtel-
jesebb len dí tője. nem tudnánk az emberiség történelmében
olyan messzire visszamenni, ahol már ne zengett volna a nép-
dal. nem lehetne találni olyan emberfajtát, még az eszkimók
jéghideg földüregeiben sem, amelyiknek ajkáról ne áradna
feltartóz ha tat lan bőséggel a legősibb mű vé szet: – a dal. 

drága dalosajkú, tiszta szívű, falunkért sokat dolgozó
asszonyok! nemrégiben – a polgármesterek gödöllőn ren-
dezett vi lág találkozóján – egy ismeretlen kollégám mellé
ültem. Bemu tatkozásunkkor kiderült, hogy polgármester-
társam nyárádszeredai, akinek, amikor  meghallotta Hévíz -
györk nevének emlí té sét, felragyogott az arca, s a gyüle ke -
zés zaját túlkiabálva kérdezte: – „megvan még az asszony -

kó rus? Él-e még a Bözsi néni?” Ka ma szodó legény voltam –
me sélte –, amikor Szovátán hallottam az éneküket. Egyikük
– ő volt a Bözsi néni – szólóban azt énekelte, hogy „tanyán,
ta nyán, tanyán a lakásom…” Örültem a hallottaknak. Örül-
tem, hogy a népdalkör Erdélybe is elvitte a dalainkat. Örül-
tem, hogy jártak Ukrajnában, Jugoszláviában, és eljutottak
Ausztriába is. Örültem, hogy az egész országban ismerik a
hévízgyörki asszonykórust. Hogy amerre jártak, mindenütt
sikerük volt, és éneküket mindenütt tapssal fogadta a kö -
zönségük. nem hiszem, hogy meg lehetne számolni azok-
nak a községeknek, városoknak a számát, ahol jártak, ahol
ba rátokat szereztek önmaguknak, falunknak és a galga
men ti népdaloknak. 

szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a negy -
ven évet. megköszönni a missziót, amit teljesítettek. Kö -
szönjük, hogy a magyarság egységbe kovácsolásáért annyit
fáradoztak, hogy a szívükben lévő kinccsel bizonyították: –
a nemzetépítő munkához nem okoskodás, nem hi deg
elmélet és száraz történelmi materializmus kell, hanem az,
hogy önök édes pacsirtahangjukon belesírják a nagyvi lágba:
– Hévízgyörki zöld erdőben születtem… 

adjon az isten valamennyiüknek hosszú, boldog életet,
egész séget, örömet. adjon elismerést, tiszteletet, vidámságot,
derűt, az unokák és dédunokák által az életüket meghosszab -
bító mosolyt, aki eddig is vigyázta lépteiket, s akinek áldását
nem nélkülözték a múltban, önökkel lesz ő az el kö vet kezen -
dő mindennapokban is. Képviselőtársaim nevében ígér he -
tem: mindent megteszünk azért, hogy Hévízgyörk tisztelete
és szeretete övezze éveiket.

Bobál István

2009. szeptember 19-én rendezte meg
Hé vízgyörk Község Önkormányzata a köz -
ség büszkeségének, legrégibb c ivil szerve -
ződésének, emberi közösségének, a Hé -
vízgyörki Asszonykórusnak negyvene dik
születésnapját. Az ünnepelt asszonyok
vá  rakozással és szeretettel készültek a
nagy napra, ami érthető, hiszen negyven
esztendő – egy öntevékeny művészeti
egye  sület életében – szokatlanul hosszú
idő nek számít. Egy egész emberöltőnek. 

néhány számmal igazolható mindaz,
amit elmondtam. A 40 év 480 hónap. A 40
év nem kevesebb, mint 2080 vasárnap. Ha
minden vasárnap csak két órát voltak a
próbán együtt a kórus tagjai, hogy szépen
csengjen, zengjen a daluk, akkor ez 4160
óra. és ha már számolunk, számoljuk ki azt
is, hogy ez 520 nyolcórás munkanapnak
felel meg. Adjuk ehhez hozzá a fellépések,
szereplések számát! Ha évenkénti átlag-
ban 15 meghívásnak tettek eleget, akkor
szinte megijedek a számoktól írás közben,
hiszen ez a 40 év alatt 600 napot jelent.
Adjuk össze a próbák és a fellépések ide-
jét! 520 nap + 600 nap = 1120 nap, azaz
Egy ezer egy százhúsz munkanap. és ha ezt

a számot átlag 15 asszonyra kivetítem, ak -
kor a tizennyolc tagot számláló asszonyok
– de számoljunk csak 15 asszonyt, mert
hiányzó mindig akadt, együtt összesen 16
800 napot vállaltak önként, hogy meg -
 őriz zék és megismertessék az országgal a
galga menti, illetve a hévízgyörki nép-
dalokat és szerezzenek ismertséget szülő -
fa lujuknak, lakóhelyüknek, vagyis Hévíz -
györknek. még az idegen is csak elisme -
réssel szólhat erről a teljesítményről, s az
idegenek is megállapíthatják: – Büszkék
lehetnek tettükre a Hévízgyörki Asszony -
kórus tagjai! A számok arra köteleztek
volna mindannyiunkat, hogy az egész falu
együtt kö szöntse a magyar népdal
nagyköveteit és szolgálóit. és mi történt? 

szeptember 19-én megérkeztek a
meg hívottak. Eljött Kartalról két csoport, s
itt volt a tiboldaróci-, valamint a bugyi
népdalkör és maczkó mária népdal éne -

kes. és természetesen itt volt az Összefo -
gás Hévízgyörkért Egyesület nyug  dí jas -
klub já nak vegyes kara, és a Hévízgyörki
nyug  dí jasklub népdalköre. szép volt a
szín pad. Kor szerű a kényelmes székek  kel
berendezett sátor. Kö szön töt ték az 
asszonyokat a néprajztudományok orszá-
gosan ismert szakértői, az azonos ügyet
szolgáló kórusok megbízottjai, akik szü le -
tésnapi jókí ván ságaik mellett átad ták
ajándékaikat is. 

A negyvenéves évforduló alkalmából
rendezett ünnepi összejövetelen igazán
megérdemelte volna az Asszonykórus a
nagyobb nyilvánosságot. A rendező – ál -
lítja –, nem akarta „zártkörűvé” tenni a jó
és sok munkával kiérdemelt ünnepet.
Inkább az Asszonykórus tagjainak sze -
rény sége fogta vissza a reklámot, a propa-
gandát, a „Hét országra” szóló vigadalmat.

A községi önkormányzat – a nép-
dalokat szerető és az Asszonykórus negy -
ven évére büszke hévízgyörkiek kéré sé -
nek tesz eleget – s a tervek szerint a galga
televízió a közeljövőben műsorára tűzi a
40 éves Asszonykórust köszöntő ünnepi
eseményt. M.

40 év
– néHány szám
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a sokféleségben találjuk
meg az egységet
Augusztus 20-án Szent István királyunkra em -
lé keztünk szerte az országban, s így Hévíz györ -
kön is. Bobál István polgármester idézte meg
államalapító királyunk alakját. Tanultuk és ma
is gyak ran halljuk, milyen kemény intéz ke dé -
seket ho zott. A Magyar Rádió ünnepi mű so -
rában is említették, hogy Vazult megvakítatta,
Koppányt felkoncoltatta, de az akkori világ-
ban ez meg szo kott büntetésnek számított. 

szent István azért nagy király, azért lehet ma
is példaképe hívőnek és nem hívőnek egy -
aránt, mert abban mutatott példáz, hogy a
sokfé le ség ben meglelte és megmutatta az
egy  séget. Ezt kellene a ma emberének meg -
ér te ni, megtanulni, hogy képesek legyünk
egymást meg hall gatni. és e helyett mit
látunk magunk kö rül? még a családtagok
sem figyelnek egy más ra. Ezt onnan tudom,
hogy barátaim, is me rőseim mennyire örül-
nek, ha valahol összefutunk – mert leülni,
egymást meglátogatni nincs időnk –, ezért
örülünk hát a véletlen ta lál ko zásnak, hogy
végre valaki meghallgatja mon dandónkat, s
figyel szavainkra. Aki túljut a hatvanon – bár-
milyen rendes család veszi kö rül – csu pán a
csendet hallja, a magány kísér ti éj szakai
óráiban, s az emberi szó némaságot el tün -
tető vágya ülteti a telefon mellé.

számomra személyes gondot jelent,
hogy azt látom, érzem, s meg is élem, hogy
em ber tár saim nem tudnak beszélgetni. Egy
zsoltár szerint boldog az a nemzet, amely
képes erre. mi – sajnos – a beszélgetéssel
együtt – el fe lej tet  tük az ünneplés módját is.
Pe dig a ke resz tény értékek alapvető sza bá -
lyait összegző tíz pa rancsolat közli velünk,
hogy szenteljük meg a vasárnapot és ünne-
peljünk ezen a napon. Ha egy hetet végig-
dolgoztunk, szükségünk van a pihenőnapra,
hogy fizikailag regene rá lód junk, és lelkileg
feltöltődjünk, ápoljuk a csa láddal és ember -
tár sainkkal való kapcsola tunkat. Azok nak,
akik pusztán a pénzért, va gyo nuk gyarapítá -
sá ért dolgoznak az ün ne pen, lehet, hogy
több pénzük lesz, de tíz évvel ko ráb ban fog-
nak meghalni, örökké fáradtak lesz nek,
türelmet le nek a gyerekükkel, a fele sé gük kel,
s tönkremegy a családjuk. mit nyernek vele? 

mit tegyünk? ünnepeljünk az egész sé -
gért, családi boldogságunkért – és beszél -
gessünk, ha vitánk van is, ha nem értünk
egyet, akkor is, hogy legalább szót értsünk,
mert emberek vagyunk, mert szavaink és gon-
dolataink cse ré jé nek segítségével jutunk el a
szeretet és tisz telet törvényének megisme ré -
séhez és elsa já tí tásához. Fik

SoKFéLESég

a probléma nem újkeletű – a galga menti térség településein évek óta
jelen  tős problémát okoznak a nagy esőzések: a csapadékvíz összegyűj té -
se és elvezetése komoly fejtörést jelent a helyieknek. a rendszeres vízká -
rok jelenléte nem csak a lakosságnak, hanem a magának a községnek is
komoly gond, hiszen a szélsőséges időjárási események miatt a helység
ipari, turisztikai, és mezőgazdasági profilja is sérül. 

Miért van szükség a fejlesztésekre?
ugyan a település egyes részein működik a csapadékvíz-elvezetés, a be fo -
gadó hálózatba történő csatlakozás a legtöbb helyen nincs biztosítva. a
település fejlődésével egyre nagyobb lett a lefolyó vizek aránya, és a le fo -
lyó víz mennyisége is növekedett. mindezek miatt – nagyobb mennyi ségű
csapadék esetén – a belterületen olyan vízállásos területek jöttek létre,
melyekről csak nagyon lassan vonult le a víz. Ez – többek között – a közsé-
gen áthaladó forgalmat is akadályozta. nem csak a lehulló csapadék
mennyi sége az egyetlen probléma. a csapadékelvezetés hiányosságai miatt
a szennyvíz is elöntheti és fertőzheti a területeket. a pályázat segítségével
megépülő – mintegy tizenhat kilométeres – csatornaszakaszon keresztül
történő belvízelvezetés mindez megelőzhetővé teszi.  

a projekt célja  
az Önkormányzat célja, hogy a tervezett fejlesztések által az épített és
felújított csapadékelvezető hálózat hosszát 15.943 fm-re, a megvédett
úthálózat hosszát 15 km-re növelje, a keletkező vízkárokat a minimális-
ra csökkentse ,valamint hogy az érintett 1100 ingatlant és a bennük élő
mintegy 3100 embert megóvja a vízkároktól. a célkitűzés fontos része,
hogy Hévízgyörk hosszú távon egy egészséges, vonzó környezetet biz-
tosítson a község lakói számára, és  hogy jelen fejlesztésekkel megoldást
ta láljon a jelenlegi legsúlyosabb környezeti problémára, a belvízre. a
település bel- és csapadékvízveszélytől való mentesítése, valamint a vá -
ros megfelelő csapadékvíz-csatorna hálózatának fejlesztése hozzájárul
Hé vízgyörk fenntartható gazdasági fejlődéséhez.  a beruházás megvaló-
sulásával új munkahelyek jönnek létre, a község fel tud zárkózni a régió
fejlettebb kistérségeihez, valamint a várható belvízkárok – az eddigiek
alapján számolva – több mint háromnegyede elkerülhető lesz. a fejlesz -
tés egésze hozzájárul az egészséges és biztonságos életkörül mé nyek meg -
te remtéséhez. 

pénzügyi adatok 
a tervezett teljes projekt 377.694.000 forintba kerül, ebből a támogatás
összege 339.924.600 forint. az önkormányzat részéről így 10%-os ön -
rész biztosítása szükséges az európai uniós támogatásnak köszönhetően. 

Bővül Hévízgyörk csapadék- 
és belvízelvezető hálózata
a fejlesztés az  Unió támoGatásával valósUl meG

A Pest megyei Hévízgyörköt az elmúlt években jelentős vízkár-ese -
mé nyek sújtották, súlyos anyagi károkat okozva a település lakói-
nak. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi
Ope ratív Program keretein belül, egy európai uniós pályázat meg-
nyerésének köszönhetően Hévízgyörk község csapadék- és belvíz el -
vezető hálózata jelentősen kibővül, amely így a tervezett fejlesztés
ered  ményeként szinte bármilyen mennyiségű csapadék elvezetését
ga rantálja majd.  
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A Hévízgyörki Hír mon dó má jus 20-án meg je lent szá -
má ban ad tuk hí rül, hogy ké szül a köz sé günk tör té ne tét
be mu ta tó könyv, s ek kor kér tük ol va só in kat, hogy meg -
je le né sé hez nyújt sa nak se gít sé get. Kö szön jük az ed dig
ka pott tá mo ga tást. Kö szön jük mind azok se gít sé gét, akik
ké ré sün ket megértették és tá mo gat ták. 

sze ret nénk, ha a ké ré sünk el sõ sza vát meg hal lók tá bo ra
nö ve ked ne, ezért for du lunk is mé tel ten ol va só ink hoz: 
– vár juk Önök tõl olyan, a csa lá di al bum ban meg lé võ
fény ké pe ket, ame lyek mind an  nyi unk szá má ra ér de ke sek
le het nek, még pe dig azért, mert Hévízgyörkrõl, hévíz-
györki ese mé nyek rõl, va gyis a mi éle tünk rõl ta nús kod -
nak. sze ret nénk a múlt idé zés sel, az em lé kek köz re a dá sá -
val a mát és a jö võt ilyen mó don is hoz zá kap csol ni kö -
zös tör té nel münk höz. Eb bõl bi zo nyá ra nyil ván va ló,

hogy a ké pe ket szán dé kunk ban áll a kés ülõ hely tör té ne -
ti ki ad vány ban be mu tat ni.

ter vez zük azt is, hogy a leg ér de ke sebb, a leg si ke re sebb
ké pek bõl egyet – egyet be mu ta tunk a Hévízgyörki Hír -
mon dó ban is. az ös  sze gyûj tött fény ké pek bõl „Hévíz -
györk tör té ne te ké pek ben” cím mel a fa lunk múlt ját be mu -
ta tó ki ál lí tást kí vá nunk ren dez ni a könyv tár, il let ve a fa -
lu ház meg nyi tá sa al kal má val. a leg si ke re sebb fény ké pek
köl csön zõ it a szer kesz tõ ség ju ta lom ban ré sze sí ti. 

a fel hasz ná lás ra köl csön zött fo tó kat a mû ve lõ dé si
ház ba le het át ad ni, mun ka nap okon 9 és 15 óra kö zött.
az át adott ké pek át vé te lé rõl az áta dók át vé te li elis mer -
vényt kap nak. a fo tó kat a fel hasz ná lás után a tu laj do no -
sok nak a szer kesz tõ ség vis  sza ad ja.

Kér jük és vár juk se gít sé gü ket!
Fercsik Mi hály

Fo tó kat ké rünk és vá runk

szeptember
szeptember elején valami -
kor a mangalicákat kuko -
ri  cá ra fogták. az igazi for -
dulónap szeptember 8.-a,
lőrinc napja. Ettől a
nap tól fogva csak az őszi
fajtájú dinnyét szabad vá -
sárolni, mert lőrinc „bele-
vizelt” a dinnyébe. nagy tem -
póban érik a szőlő és a fák a
téi pihenésre ké szü lődnek, nem nő -
nek tovább. Kis asszony napjáig
össze sereglenek a fecs kék a villany-
drótokon, meg kez  dik készülő dé sü -
ket a hosszú út ra. a gazdák neki-
fognak a termé nyek be takarítá sá -
hoz, s akinek van, hát az jól meg ve -
ri a diófáját, hogy le hulljon a termése. 

a hónap végén – szent mihály
napjára – a természetben is válto -
zás áll be. sok pincében forr ekkor
már a bor. a réten megszakad a fű
gyökere. Egyes falvakban kezdődik
a pá lin kafőzés. mondják, hogy
van nak olyan települések, amelyek
ilyenkor pálinkaszagúak, s egyesek

szerint még a „leve gő től is be
lehet csípni, ha valaki mély
lélegzetet vesz”. régen a
cse lé dek szer ződ te té se is
szent mihály napjához
kö tő dött. ugyanezen a
na pon idő já rás-előre jel -
zésről is szól az ősi rigmus:

– „Szent Mihálykor ke leti
szél, igen kemény telet ígér”. 

október
október időjárásából meg lehet ha -
 tározni, milyen lesz március idő -
járása. idősektől hallani: – októ -
ber időjárását várd márciusban! Ha
ökör  nyál úszik a levegőben, vagy a
fák másodszor virágoznak, hosszú
és szép ősz lesz. Ha meleget érzel,
a február lesz hideg. Ha fúj a hideg
szél, enyhe januárt vár ha tunk. ok -
tó beri zivatarok hideg, és szeles tél
előhír nökei.

a fákat is érdemes figyelni,
mert ha a fák levelei sokáig és
nehezen hullanak le, nagy tél lesz.
viszont, ha gyorsan elbúcsúznak az

ágaiktól, gyorsan beáll a hideg, a
kö vetkező esztendő termése viszont
bő  sé ges nek ígérkezik. Ha pedig
sok levél marad a fákon, a kö vet -
kező évben sok hernyó támadja
meg azokat.

Egyes vidékeken a ferenc napja
körüli hetet a legjobb búzavető
idő  nek tartják. lukács napjáig
igye  kezni kell elvégezni az őszi
munkákat. a juhászok is ezen a
napon engedték be az apaállatokat
a falkába. így az elletést tavaszra
időzítették, mivel a korai, téli ellés
sok bajjal jár, nehéz a „ma szü le -
tett” bárányt megmenteni az éh- és
fagyhaláltól. 

idő-és termésjósló napnak is
mondják simon, Júdás napját. E
nap időjárásából a téli időre le he -
tett következtetni. Ezen a télkezdő
napon már melegebb ruhát kell fel-
venni, mert – „Eljön a Simon, Jú -
dás, Dideregve fázik a gatyás”.

Tordáné

HónapSoroLó

Szeptember a három ember végű hónap közül a leg szebb, ezért mondják:
– „Szeptember szép ember, no vember csúf ember, december rossz em -
ber”. Ha hűvös az idő, a néphit szerint azt jelenti: – Megnézi szeptem-
ber, miért dolgoztunk a nyáron? Egyébként a saját idő járásával a ka rá -
cso nyig tartó időjárást is meg kaphatjuk. 
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Polgármester úr is minden bizonnyal is -
meri a különböző véleményeket. Sze retném
megkérdezni, hogy Ön me lyik tábor párt -
ján áll, melyik véle mé nyt osztja? 

mindkét nézetben van igazság, de én in -
kább azok mellett állok, azok igaz ságát
vallom a sajátomnak, akik ál lítják: – a
2008-as és a 2009-es Hé víz györki nyár
címmel rendezett kul turális ese ményso ro -
zatunk bi zo ny sá ga szerint szüksége van
falunknak az ilyen jellegű rendezvényekre.
igaz, az idei esztendő nyarán váratlan gon-
dok jelentkeztek. a színészek más el fog -
laltságuk miatt – szinte egyik percről a
másikra – kellett új előadásról gondoskodni, ami ugyan több
mint 600 nézőt vonzott, de így is elmaradt a várakozástól. 

Jó gondolat volt, hogy a már közel két évtizede évről-évre
rendezett faluünnep programja szerves része lett a Hé víz -
györki nyár eseményeinek. az idén is ezzel indult a nyarunk,
s meggyőződésem szerint ez a nap igazán tartalmas és ugyan -
akkor szórakoztató is volt. minden bizonnyal az is oka volt a
nagy érdeklődésnek, hogy itt mutatkozhattak be községünk
ön tevékeny művészeti együttesei. délután Charlie szórakoz-
tatta műfajának kedvelőit. az esti operett-gálán ismert mű -
vészek gondoskodtak a jó hangulatról. azt mondják, akik lát-
ták, hogy az ideihez hasonló méretű és szépségű tűzijáték csil-
lagai még nem világítottak a hévízgyörki éjszakában. 

az Edda muzsikájában és énekesének – Pataki Attila –
elő  adásában sem csalódott a közönség. a „made in Hun gá -
ria”című musicalt előadó komáromi színészek dalaikban, já té -
kukban visszaadták fenyő miklósnak az életérzését, a rock le -
genda varázsát, s bizonyították, hogy a „rock end rock” örök.   

Gondolkodik-e polgármester úr esetleges újításokon, a siker
érdekében hozandó változásokon?

a legfontosabbnak azt tartom, hogy még többen vállalja nak
feladatot a Hévízgyörki nyár következő évi elő ké szí tésében és
lebonyolításában. Jó lenne, ha ötletek sokaságával segítenének
a műsor összeállításában. Ha sokan megfogal maz nák az igé -
nyüket. az idén két példát is láthattunk arra, ami a jövő lehe -
tő ségeit mutatja. Fercsik Tibor – baráti körével összefogva –
megrendezték számunkra a Beatrice együttes koncertjét,
amely nek programját Nagy Feró jelenléte gazdagította. Pintér
Sándor és Rajkó Gábor – sportbarátaik segítségével, – elhozták

Hévízgyörkre a fásy mu lató egész stábját. a két rendezvény
han gulata, sikere, a résztvevők száma igazolja annak az igény -
nek a meglétét, amit ezek az együttesek képviselnek és a műfaj
szabályainak meg felelően előadnak. Köszönjük a programok
szervezését és a rendezéssel járó gondok vállalását. a jövő
nyárra vo natkozóan jó szívvel javasolhatom, hogy helyes
lenne, és a falu érdekét szolgálná, ha együtt, közös erővel
készülnénk a hévízgyörki polgárok nya rát kellemesebbé tenni. 

Ma már senki nem vitatkozik azon a kérdésen, hogy árú-
e a kultúra. A rendezvények költsége évről-évre emelkedik.
Biz tosítható-e a szükséges anyagi fedezet?

a kérdés jogos. a képviselő-testület bölcsességét és jó
szán  dékát bizonyítja, hogy a költségeknek mintegy 30 száza-
lékát biztosítja a község költségvetésében. a nagyobb részt
pályázatokból, szponzorok támogatásából és a belépődíjak-
ból te rem t jük elő. de, ha már elfogadjuk a tételt, hogy a
kultúra is árú, vagyis pénzért kapjuk, akkor vállalni kell,
hogy minden vendég fizesse meg a költségeit, váltsa meg a
belépőhegyét. igaz, az ebből származó összeg a teljes költ-
ségvetésnek csak mintegy 15-20 százalékát fedezi. a
tényleges belépődíj és a fizetett be lépődíj közötti különbö -
zetet a támogatók biztosítják, amelyből minden ven dég
részesül, tehát a kultúrához áron alul, igen kedvez ményesen
jut hozzá. Éljünk hát vele minél többen. 

Köszönöm a beszélgetést. Különösen köszönöm a jövőre
vonatkozó elképzelésekről mondott szavait, amit ígéretnek és
biztatásnak is vehetnek az olvasók.

Én pedig köszönöm mindazt a sok segítséget, amit az el -
múlt évek programjaihoz nyújtottak, s nagyon bízom abban,
hogy így lesz ez a jövőben is. Képviselőtársaimmal együtt
sze  ret  nénk, ha a Hévízgyörki nyár megrendezésével is hoz -
zá  já rul nánk annak a szándékunknak a megvalósításához,
hogy Hé vízgyörk ne csupán lakóhelye, de otthona legyen az
itt élők nek.

Ge – Lá

2010 nyarán ismét szól a zene

Ha a kultúrának ára van, akkor is kell nekünk
Egyik oldalon a jó szándék – „adjunk értéket, de könnyű és szórakoztató kultúrát a hévízgyörkieknek!” 

A másik oldalon is ezt halljuk, de itt kétségek is felmerülnek: – „Szükség van erre? Szükséges, hogy válság idején
ennyi pénzt költsünk a kultúrára, a szórakoztatásra?”

„
A jÖvő nyárrA vonAtKozóAn jó

szívvEl jAvAsolHAtom, Hogy HElyEs
lEnnE, és A FAlu érdEKét szolgálná...
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a nem dohányzók védelmére hozott
tiltásokat tudományos vizsgálatok
ered ményei indokolták. a dohányzó-
val élő nem dohányzónak 20-30 szá -
za lékkal na gyobb a kockázata a tü dő -
rák ki ala kulására. Koszorúér betegség -
re a nem dohányzó élettárs esélye 25-
30 szá za lék kal magasabb. a tiltó in -
téz kedések bevezetése előtt az uniós
tagállamokban 80 000 passzív dohá -
nyos halt bele az akarata elle né re be -
szívott cigarettafüstbe. Ha zánkban az
aktív dohány zás évente 320-330 mil-
liárd forintjába kerül a társa da lom -
nak. az összeghez a passzív do há nyo -
sok költségei is hozzáadódnak – ez
évente 16-17 milliárd forinttal eme  li a
betegség miatt kifizetett költsé ge ket.

meg kellene tanulni, hogy a tiszta
le ve gő alapvető emberi jog. tudo má -
sul kel lene venni, hogy a közterüle te -
ken mindenkinek joga van a tiszta
kar ci no gén anyagoktól mentes levegőt
be lé le gez ni. 

azokban az országokban, ahol
már bevezették a teljes do hányzási
tilalmat, 3,8 százalékkal csök kent 
a do há nyosok száma. Ha zánk ban a
do há nyo sok és a do hány zás elleni
küz delem elsősorban abban merül
ki, hogy drasztikusan emelik a
dohány árúk árát, aminek követ kez -
tében öt év alatt 30 százalékkal csök -
kent a do hányzók száma. tiltani
kelle ne a fia talkorúak cigarettavásár-
lását, s ezzel egyidőben határozottan
fel kellene lépni a dohánygyárak el -
len, amiért rákkeltő anyagokat al kal -
maznak egyes cigarettafajták ké szí -
tésekor. ráadásul a nőknek ajánlott
cigaretták sem mentesek ezektől az
anya goktól! 

szomorú tény, hogy már az ál ta lá -
nos iskolások körében is emelkedik a
do  há ny zók száma, s ez a szám a kö -
zépiskolákban rohamosan nő. fiatal -
ko rúaktól is gyakran hallani: – én
már nem tudok leszokni, de nem is
aka rom a dohányzást abbahagyni,
mert élvezem. számomra gyö nyö rű -
sé get okoz. szükség lenne a szülői
tiltásra, de ez gyakran elmarad. attól
félek, a szülők sem tudják, vagy nem
akarják tudni, hogy milyen veszélyes
– különösen az ifjaknak – a cigaretta.
leszűkíti az agyi ereket, csökkenti a
teljesítő-, a koncentráló képességet,
álmosságot okoz, öregíti, ráncosítja,
elszürkíti a bőrt, tompítja az ízek ész -
le lését, és meg is szüntetheti,
nyálkahártya-gyulladást
okoz, és elveszi az ét -
vá gyat. pusztítja, a lég   -
utakat. a tisztí tó     já ra -
tokat biztosító csil-
lószőröket el pusz -
tít ja a légcső ben, s
megszűnik a por ki -
ürítése, ko rom ra kó -
 dik le az al só légutak-
ban, rugalmatlanná te -
szi a tüdőt, folyamatos lesz
a váladék termelése, s vé gül kró -
 nikus gyulladás alakul ki. fokozza az
asthmára való hajlamot, bénítja a vé -
de kező rendszert, ezért állandósul a
hurut, s rendszeresen fellépnek kü -
lön  böző gyulladások. 

a dohányzás okozta Copp, vagyis
a krónikus obstruktív légzőszervi
betegség előfordulása fokozatosan
emelkedik, különösen sok fiatalt
érint. sajnos, az érintettek többsége
csak későn kerül a betegségével or -

voshoz. több fajta, több ható anya gú
belépőt kell alkalmazni a gyógy sze -
rek mellett, hogy gyorsabb és sike -
resebb legyen a gyógyulás. 

amikor valaki az első cigarettára
gyújt, vagy le kíván szokni a do hány -
zásról, cigarettára gyújtás előtt min -
dig gondoljon arra, mennyi beteg sé -
get okozhat: érszűkületet, érel me sze -
 sedést, magas vérnyomást, kerin gés -
za vart mind az agyban, mind a szív -
ben, s a végtagokban. És elvezethet a
végtag, súlyosabb esetekben a vég-
tagok elvesztéséhez. gondoljon a
cigarettázó az érműtétek súlyos sá -
gára, a szíverek megbetegedése által
oko zott halálesetekre.

szeretném, ha a do hány -
zók megértenék: ma már

van mód, van lehe tő ség
a dohányzásról való
leszokásra, s ezzel az
egészsé günk vé del -
mére. a CHampil
nevű gyógy szerrel
tör  ténő leszokás so -

kat segít, mivel ennek
használata elsősorban

a függőséget szünteti meg.
Beépül az agy nikotin füg -

gős éget okozó helyére és azt
úgy sem misíti meg, hogy a vágy nem
je lentkezik. 

Ezt ma már a szakemberek és
azok, akik gyógyulásukhoz e szert
használták, közösen állítják, hogy
napjainkban a dohányzásról való le -
szokásnak ez a legjobb módszere, mi -
vel igen nagy a hatékonysága. Kis kö -
zös ségeinkben nézzünk szét, hogy mi -
vel állunk szemben, s pró báljunk hoz-
zájárulni a passzív do há nyo sok vé del -
méhez, nem elfelejtve az ak tív do -
hányzók fenyegetettségét sem. 

további kérdésekre 
szívesen válaszol:

Dr. Hanák Klára 
háziorvos

HÉvízgyÖrKi hírmondó 13EgÉszsÉg

Füstbe ment Egészség
A passzív dohányzás egészség károsító hatásának csökkentésére az Európai
Unió több országában tiltják a közterületeken való dohányzást. Az egész ség -
ügyi szakemberek már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet a passzív dohány -
zás ártalmaira. 

„
A cIgArEttA lEszűKítI Az AgyI ErEKEt, csÖKKEntI

A tEljEsítő-, A KoncEntráló KéPEsségEt, álmosságot
oKoz, ÖrEgítI, ráncosítjA, ElszürKítI A Bőrt, tomPítjA
Az ízEK észlElését, és mEg Is szüntEtHEtI, nyálKAHár -
tyA-gyullAdást oKoz, és ElvEszI Az étvágyAt. 
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második nap Gyékényes és Csurgó érintésével Vízvárig le -
nyomtunk 53 kilométert, ami bizony sokunkat próbára tett.
menetközben az lelkesített bennünket, hogy az út végén
lemehettünk a folyó partjára, de tervünk nem sikerült. az
utat járhatatlanná tette az áradás. Este a helyi művelődési
Ház udvarán vertük fel a sátrainkat. gyorsan jött az álom a
szemünkre, most éreztük igazán a napi fáradtságot. 

Harmadik nap csak 34 kilométert kerekeztünk Barc s ig.
délután kétórás sétahajózáson vettünk részt, amelyen
még jobban megismertük a vízpart és az árterek élő vi lá -
gát. igazán szép, kellemes panorámát nyújtó, a kikötő ma -
 gas partján kialakított sétányon sátoroztunk. 

negyedik nap kissé eltávolodtunk a folyótól és az
Ormánság fővárosába, Sellyére tekertünk 47 kilométert.
itt a termálvizes strandfürdő területén táboroztunk. vég -
re kipihenhettük eddigi utunk fáradalmait. Este 10 óráig
áztattuk magunkat a kellemes vízben.

Ötödik napon az ormánság kis falvait érintve kerék -
pároztunk. Zaláta, Piskó, Vejti. Sámod érintésével – 55
kilométerrel a hátunk mögött – érkeztünk Harkányba,
ahol a termál-kempingben aludtunk. 

a hatodik napot nagy örömmel üdvözöltük. Csak 13
kilométert kerékpároztunk, hogy megtekintsük Siklóst és

azt a várat, amely a tenkes kapitánya  című televíziós film-
nek volt a színhelye. szép volt a város, de nagyon vártuk a
délutánt, amikor birtokba vehettük Harkány világhírű
gyógyfürdőjét. szerencsénk volt. Ezen a napon rendezték
a fürdő fesztiválját, amelyen egymást váltották az ismert
zenekarok. az esti tábortűz fényei zárták a napot. 

Kirándulásunk hetedik napján nagy erőpróbát tet-
tünk. Ezen a napon karikáztunk 62 kilométert, s ez volt
az egy napra jutó legnagyobb teljesítményünk. Sátorhely
érintésével megtekintettük a Mohácsi Történelmi Em lék -
parkot, aztán következett utolsó állomásunk: mohács vá -
rosa. a duna áradása miatt nem mehettünk a kempingbe,
ezért egy középiskolai kollégiumban he lyez tek el ben -
nünket. gyönyörű, talán egész életünknek egyik leg szebb
hete volt ez az egyáltalán nem könnyű ke rék pár túra.
Összesen 292 kilométert ültünk a biciklink nyer gében.
nemcsak a táj szépsége, de az emberek kedvessége is arra
biztat bennünket, hogy jövőre is kerékpárra pattanjunk és
in duljunk új tájak felfedezésére, s az ott élő emberek meg -
is merésére. 

Köszönjük a HEtE és az Első Csengetés alapítvány
segítségét.

KPR.

KEréKPártÚrA – Három Folyó mEntén
Nyári kerékpáros túránkat a Három folyó kerékpárútra terveztük, hogy megismerkedjünk a Mura, Dráva és Du na
folyókkal. Nagykanizsára vonattal utaztunk, ahol át ül tünk kerékpárjainkra. Őrtilosig nyomtuk a pedált, s a 28 ki l ó -
 méteres út megtétele után érkeztünk a faluba, ahol a Szlovéniából érkező Mura torkollik a Horvát or szág ból hömpölygő
Drávába. Éppen áradás volt, a torkolatnál hatalmas uszadék fákat sodort a víz. A Szent Mi hály hegyen lévő erdei isko-
la épületében aludtunk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a folyó túloldalán lévő síkságra. 
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BEcsÖngEttEK
Ismét gyerekzsivaj tölti meg az iskolát. ünneplőbe
öltözött apróságok, felnőttek, mosolygós és kevés-
bé vidám arcok  s az elmaradhatatlan iskolatáska…
Igen, megkezdődött az új tanév. Alsósaink műsorral
készültek, s köszöntötték társaikat, elsősorban az
újonnan érkező elsősöket, akik szintén bemu-
tatkoztak. Kissé ijedten, de mégis nagy akarással
énekeltek. Örömmel és büszkén fogadták iskolánk
névadójának – Petőfi sándor költőnek – a jelvényét,
melyet a nyolcadikosoktól vehettek át, ezzel is jel -
képezve, hogy az érkezők és egy év múlva távozók
immár egy közösséget alkotnak. 

Kovácsné Toldi Ildikó igazgatónő kedves és biz-
tató szavakkal üdvözölte a tanulókat, majd hiva -
talosan is megnyitotta a 2009/2010-es tanévet. Az
iskola tanulói nyolc évfolyamon, tizennégy osztály-
ban, esetenként további csoportbontásban sajá tít -
hatják el a tananyagot, bővíthetik ismereteiket. A
tanítási órák befejezése után szakkörökbe várják a
több ismeretet elsajátítani akaró diákokat, s azokat,
akik szeretnek rajzolni, kedvelik a természetjárást, 
a testnevelés különböző formáit, szívesen ülnek le a
sakktábla mellé. A felsoroltakon kívül is várnak min-
den tanulót a különböző közösségekbe, akik sza -
bad idejüket hasznosan kívánják eltölteni. 

Az új tanévben 32 kis elsős kezdi meg tanul-
mányait a hévízgyörki iskolában.
1.a. osztály. osztályfőnök: geizer gabriella.
tanulók: Barna Kinga, Belovai Annamária, da ra -
bont Eszter, deme marcell medárd, Egri milán
gábor, Fazekas Flórián, gubik Evelin, Kovács do mi -
nik, Kovács jános, magda máté, Papp zsanett, re -
ményi csaba sebestyén, reményi Kristóf görgy,
sápi donát, szűcs áron, tóth Hajnalka

1.b. osztály. osztályfőnök: Kocsis ildikó. 
tanulók: Kocsis Ildikó, Bányánszki gréta, Basa
rózsa, Fercsik Botond, Hajdú Bálint, Hajdú máté,
Kovács norina, Köles domonkos, láng tibor Adrián,
máté Krisztián, molnár domonkos, Péli leila, Pet ro -
vics lóránt, rajkó márton, tóth laura, tóth tivadar,
Wójcicka Eliza

iSKoLatáSKa

hevizgyorkoktober20oldal:hevizgyorksablon.qxd  2009.10.16.  9:28  Page 15



16 HÉvízgyÖrKi hírmondóifJúság

a hévízgyörki általános iskola és az óvoda 2008-2009-es tanítási-, nevelési évi
beszámolójának táblázatos változata Hévízgyörk honlapján olvasható:

www.hévízgyörk.hu

óVodai prograM
Iskolai őszi szünet
márton nap -csoportos-
mikulás -csoportos-
Adventi várakozás -csoportos-
Betlehemes játék -nagycsoport-
Iskolai és óvodai téli szünet
Alapítványos Bál -nagycsoport-
ovifarsang
Iskolai tavaszi szünet
Egészségnap
Anyák napja
Új gyermekek beíratása
Foglalkozás nélküli 5 munkanap
gyereknap az óvodában

évzáró, ballagás

ovilagzi
Iskolai nyári szünet

idŐpontja
2009. október 26-30-ig
2009. november 11.szerda
2009. december 7.hétfő
2009. december 14.hétfő
2009. december 22.kedd
2009. dec. 24- 2010. jan. 3-ig
2010. február 6.szombat
2010. február 19.péntek
2010. ápr. 2- 6-ig
2010. márc. 22.hétfő
2010. május 2.vasárnap
2010. máj. 17- 21-igmunkaidőben

2010. május 31.hétfő

2010. június 4.péntek mini- és kiscsoport
2010. június 6.vasárnapKözépső- és nagycsoport
2010. június 11.péntek
2010. jún. 15- aug. 31-ig

HELyE
általános iskola
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
művelődési Ház
művelődési Ház
általános iskola
óvoda
óvoda
óvoda

óvoda

óvoda

óvoda
általános iskola

a 2009-2010-es tanév óvodai proGramjai

óvodAI nyárI szünEt: 2010. jÚl. 5- Aug. 6-Ig

mI Is ott voltunK
A környező települések Faluün -
ne pein rendszeresen ott van a mi
kis csapatunk is. A közönség kí -
váncsian vár  ja a karatésok bemu-
tatóját, amely különleges lát vány
a hagyomány őrző együttesek
színes bok ré tá jában. A bemu-
tatónk forgatókönyvét mindig
úgy állítjuk össze, hogy a helyi
gyerekek bizonyíthassák, mennyit
fejlődtek az eltelt esztendőben. 

Instruktorunk – Fási Tibor
Sensei – sokat fáradozik a hé vízgyörki gyerekekért. A hévízgyörki iskolában vég zett pedagógiai munkáját
– (testnevelési órák leve ze tése, az iskola udvarának a gyerekekkel közösen vég zett virágosítása) – az
elmúlt tanév végén az általános iskola igazgatósága és tantestülete oklevéllel jutalmazta. Az oklevéllel
nemcsak a köszönetet kívánták az adományozók elismerni, hanem biztatásnak is szánták azt a következő
tanév együttes munkájához. 

Hubert Orsolya
kékköves karatéka 
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A táborba július 26-án, vasárnap dél -
előtt érkeztünk meg. Mesterünk – Fási
Tibor Sensei – eligazítást tartott a la kó -
házak elosztásáról, és ismertette az az -
na pi programot. Sajnos, nem minden ki -
nek jutott hely a kényelmes lakó házban,
vol tak, akik kiszorultak a sátorba, s ágy
helyett matrac jutott számukra fekhely -
nek. Ám a wadoryu karatéka nem ke se -
re dett el. A helyszűkének az volt az oka,
hogy a tábor területén két másik cso-
porttal kellett osztoznunk, ugyanis itt
volt a hatvani taekwon-do harcmű vé -
sze ti csoport, s itt ütötte fel sátrait a tu -
rai Galga-expedícó is. 

az étkezést az óvoda konyhájának dol-
gozói biztosították számunkra, s igye -
keztek, hogy elnyerjék a tábor lakóinak
elégedettségét. igyekezetük nem volt
felesleges. 

minden napot reggeli tornával
kezd tünk. 8 órakor volt a reggeli, amit a
10 óráig tartó szabad foglalkozás kö ve -
tett. a karatékák beszélgethettek, ba rát -
koz hattak, ismerkedhettek. Ezt köve tő -
en kétórás kemény edzésen kellett részt

vennünk. Egy órakor ebédeltünk, s dél -
után négyig lazíthattunk. Ebben az
időben a tábor területén lévő meden cé -
ben is szabad volt a lubickolás. négy
órakor sípszó jelezte, hogy kezdődik a
dél utáni edzés. Hétkor volt a vacsora,
amit az esti edzés követett. Kilenc és tíz
óra között mindenki zuhanyozott, és
szinte beesett az ágyába, nem volt szük-
sége altató-dalra. 

tulajdonképpen hasonlóan zajlott
volna minden napunk, ha mesterünk
nem gondoskodik néhány kiegészítő
prog ramról. szerda délutánra meghívta

la dos tibort, aki karate-instruktor és
ku tyakiképző egy személyben. Csütör -
tö kön délelőtt közös edzésünk volt a
teakwon-dosokkal. fási mester és du -
dás mester, a hatvaniak vezetője kö zö -
sen kitaláltak és megszerveztek számun k -
ra egy ügyességi versenyt. Csa pa tunk a
képzeletbeli dobogó harmadik lépcső jé -
re állhatott fel. pénteken este orbán zol -
tán ornitológus tartott elő adást, és be mu -
tatót annak az afrikai expedíciónak az él -
mé nyeiről, amelyen ő maga is részt vett.
sok érdekes dolgot tudtunk meg a sze ne -
gáli madarak és más állatok életéről,
valamint az afrikaiak hétköznapjairól. 

augusztus elsején – a táborozás utol-
só napján – vizsgát tartottunk. a meg-
mérettetésünk övfokozat szerint történt.
mindenki nagyon feszült volt, de min-
denki sikeresen teljesítette a vizsgafela-
datát. nem csoda, hogy vidáman indul-
tunk haza, s megérkezésünkkor így kö -
szöntünk: – Jövőre ismét táborozunk! 

Bazsik Bálint, a galga menti 
Wada-ryu Karate Egyesület 

narancsöves tagja   

Edzőtábor – sikeres vizsgával

a cSaLádSEgítŐ SzoLgáLat HírEi
Az Aszódi Kistérségi gondozási Központ – előzetes felmérések és igénylések alapján – 2009. július közepén
Hévízgyörkön is megszervezte és elindította a Házi segítségnyújtást, a szociális gondoskodás egyik formáját.
jelenleg nyolc idős ember gondozását látja el Kókai Anna házigondozó. 
a házi segítségnyújtás segíti azokat, akik: 
– Időskorúak, önmaguk ellátására nem képesek,
– Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, akik életvezetésük során segítségre szorulnak.   
– Egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak. 
– továbbra is várják a településen élők és a segítségre rászorulók jelentkezését.
– nem árt, ha tudják!
Mi az, amiben a szolgálat segíteni tud? 
– szociális életvezetési és mentális tanácsadás nyújtása, 
– Anyagi nehézségekkel küzdők számára tájékoztatást ad 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzájutásról, 
– munkanélkülieknek, álláskereső klubot működtet, 
– nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megírásában segítenek, 
– családgondozás során működési zavarok, konfliktusok

megoldásában segít,
– Krízishelyzetben lévő egyénnek, családnak keres azonnali 

megoldást. 
Forduljanak bizalommal a gondozási Központ munkatársaihoz! 
a szolgálat címe, telefonszáma: Hévízgyörk, Kossuth L.u. 6. 
telefon: 06-30/ 693 5929

Rabné Harkai Judit szociális munkás, családgondozó 

HA szüKségEs – KérjEn sEgítségEt!
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Elhangzott az első kérdés: – mi
újság a sportpályán? – nem
sajátosan helyi gond, ország -
szer te jelentkezik a probléma:
majdnem mindenütt gondot
okoz az ifjúsági sport, a ver -
senysport és a felnőtt lakosság
szabadidősportjának kiegyen-
súlyozott fejlesztése. 1985 óta
veszek részt szülőfalum és la -
kó helyem sportéletének veze -
té sében, így 24 éve elnöke
vagyok az egyesületnek. veze -
tő társaim is szinte ettől az
időtől kezdődően dolgoznak
velem. pótolhatatlan lenne Ba -
zsik János, Fercsik Gábor, Ge -
 dei Tibor, Gábor Antal, He -
gedűs Kálmán, Sápi Pál,
akiknek aktivitásuk és a sport
iránti elkötelezettségük, segí tő -
készségük az egyesületi életnek
a motorja. Közös munkánk és
erőfeszítéseink tették lehetővé,
hogy egyesületünkben átlag
140-150 fiatal sportolhat. Élet -
koruk szerint 60 százalékuk
még gyereknek mondható. Hat
„kölyök labdarúgócsapatunk -
ban" kergetik a labdát. vala -
mennyien az utánpótlás baj -
nok ságban játszanak. az „u”
9-esek bajnokságot nyertek, az
„u” 19-esek a dobogó harma -
dik helyét foglalhatták el, de a
többi csapat is az élmezőnyhöz
tartozott a 2008/2009-es baj -
nokság befejezése után. 

vezetőtársaimmal, s az ed -
zőkkel együtt az a célunk, hogy
törekvő, akaraterővel telt lab-
darúgókká kell nevelni a mi
kissé nemtörődöm, unott fia -
tal jainkat. Hitünk szerint nem
igaz, hogy ezek a fiatalok rosz-
szabbak, mint akárhány régeb-
bi generáció volt. Egyszerűen
csak mások. Ha pedig így van,

ak kor más módszereket is kell
alkalmazni náluk. amikor a
fiatalokról beszélgetünk, gyak -
ran figyelmeztetem a gye re -
kekkel foglalkozó társaimat,
hogy nem a gyereknek, az ifjú-
nak, hanem a felnőttnek kell
megtalálnia a kellő hangot a
gyermekkel. azt pedig a szü -
lőkkel kell elfogadtatni, hogy
jó labdarúgót csak pályán lehet
nevelni, rengeteg izzadsággal,
fárasztó testedzéssel. 

az ifjúsági (felnőtt) futbal-
listák egyik csapata a pest
megyei felnőtt labdarúgó baj -
nokság i. osztályában játszik.
Eredményeik szerények, de
talán megkapaszkodnak ebben
a már rangosnak számító me -
zőnyben. Érdemes megismerni
a fiúkat: Balázs Károly, Bazan
Gergő, Buzma Zsolt, Gedei
Krisztián, Gedei Tibor, Kiss
Róbert, Kocsis Balázs, Kustra
Gergely, Pázmándi Balázs, Sápi
Milán, Somogyi Zoltán, Tóth
Flórián, Vaigel Gergely, Varga
Tamás, Zsóka Viktor, Csorba
Benjámin. Edző: Gömöri Ottó,
Gyúró: Gedei Tibor.

pintér sándor – visszate -
kin tve közel negyedszázados
sportvezetői múltjára – joggal
hi vatkozik szerzett tapaszta-
lataira, amikor azt mondja: …”

Köztudott, hogy a sportolás
nemcsak szükséges, nemcsak a
testet edzi és az egészséget védi,
hanem költséges is” –, majd so -
rolja az érveit: – „a sportpá-
lyánk alapterülete 2,5 hektár,
melynek nagy részét rendszere-
sen öntözni kell, s gondozni a
pá lya talaját. Biztosítani szük-
séges – ezt külön előírások sza -
bá lyozzák –, a játékos – öltö -
zők, a bírói öltözők, a zu ha nyo -
 zók rendjét, tisztaságát, fű tését,
világítását. óriási össze get emész -
tenek fel a csapatok utaztatásá-
nak terhei, de jelentősek a já -
ték  vezetők napidíjai, és utazá-
suk költségei is. a fel sze re lé sek -
 nek az ára az egekbe szö kött,
ennek ellenére gondos kod ni
szükséges azok rendszeres pót -
lásáról, és mosatásukról. a pénz
mindent meghatároz, be ha tá -
rolja a költekezés lehető sé geit,
de 140-150 fiatal kiszolgálását,

szabadidejük hasznos el töl té -
sét, egészségük megőr zé sét –
min den nehézség ellenére is –
eddig sikeresen biztosítottuk.

megtudtam, hogy a helyi
önkormányzat 2,5 millió fo -
rinttal járul hozzá évenként az
egye sület működtetéséhez. El -
ső hallásra, vagy olvasatra je -
len tősnek találhatjuk ezt az
összeget. a képviselő-testület
nincs könnyű helyzetben,
amikor dönt az éves költség -
vetésről, hiszen rengeteg a fela-
dat, s minden fillért be kell osz -
ta niuk, hogy biztosítsák az in -
tézmények működését, és le he -
tőség szerint gondoskodjanak a
község fejlesztéséről is. Ha a
feladatokat rangsorolnánk, ez -
el a támogatással valahol a kö -
zép mezőnyben helyezkedik el
a sportegyesület, s ezért kö szö -
net illeti  a döntéshozókat. az
igaz  sághoz tartozik, hogy a
támogatás szinte évenként nő,
de az infláció, meg a felsze -
relések ára is növekszik, ezért a
beszerzés mindig nehezebb.
Egyéb be vé tel ként a különböző
rendez vények belépődíjai, va -
la  mint magánszemélyek szpon -
zo rá lá sa biztosít támogatást az
egye sü letnek. 

„persze, a játékosok nem
tudnak minden gondunkról,
nem ismernek minden nehéz sé -
get, amivel küzdünk – mondta
búcsúzáskor pintér sándor el -
nök –, mert úgy véljük, hogy fo -
cizni csak boldogan, felsza ba -
dult örömmel lehet és sza bad.”

F.M

Focizni csak boldogan szabad...
– „Napjaink hazai sportéletének egyik legjellemzőbb ellentmondása, hogy miközben az
él sport zuhanórepülést végez, az orvosok segítségért kiáltanak az általános mozgáshiány
okozta betegségek, a halálozási statisztikák miatt – a községek sportegyesületei szinte
ész revétlenül szervezik, irányítják, erősítik a sport hátországát” –, mondta Pintér Sán -
dor, amikor felkerestem őt, hogy a Hévízgyörki Sportegyesület tevékenységéről beszél -
gessünk és a Hévízgyörki Hírmondó olvasóit is megismertessük falunk sportéletéről.

az őszi idény mérkőzéseinek időpontjai
október 18. 14. 30 üllő – Hévízgyörk
október 25, 13. 30 Hévízgyörk – tápiószecső
november 1. 13. 30 Erdőkertes – Hévízgyörk
november 7. 13. 30 Hévízgyörk –  Örkény
november 14. 13. 30 Kerepes – Hévízgyörk
november 22. 13. 00 Hévízgyörk – Bag

HAjrá, FIÚK!  HAjrá, gyÖrK!  

MiKor LESznEK a MEccSEK?
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Hévízgyörkön fel vo nu lás sal, bál lal kö -
szön töt ték a szõ lõ és a bor ün ne pét.
Azt mond ta a mû ve lõ dé si ház egyik
dol go zó ja, hogy nincs még egy an  nyi
em bert meg moz ga tó, an  nyi lát ványt,
vi dám sá got kí ná ló ren dez vé nye a fa -
lu nak, mint a szü re ti fel vo nu lás és a
szü re ti bál.

még tom bolt a ká ni ku la, s éret le nek vol tak
a szõ lõ für tök, ami kor meg je len tek a szü re -
ti bál ba részt ve võ ket csá bí tó pla ká tok. És a
fi a ta lok az el sõ szó ra ös  sze gyûl tek. He te -
ken ke resz tül han gos volt a mû ve lõ dé si
ház. me net tán cot, ka ri ká zót és a szü ret,
meg a bor di csé re tét zen gõ da lo kat ta nul -
tak a vi dám ked vû, tán cos lá bú, da los aj kú
lá nyok és le gé nyek. Hos  szú után já rás sal si -
ke rült a jel me ze ket is be sze rez ni. nem zár -
kóz tak el a fo gat tu laj do no sok, a lo vas gaz -
dák sem, hogy ke zük be ve gyék a gyep lõt, s
az if jú „hu szá ro kat”, „be tyá ro kat” fel se gít -
sék a lo vak há tá ra. 

a nagy nap reg ge lén so kan kém lel ték
az eget, de az kel le mes idõ já rást ígért. a fi -
a ta lok  nép vi se let be öl töz tek, s ami kor meg -
kon dult a dé li ha rang szó, már együtt vol tak
a mû ve lõ dé si ház elõtt a szü re ti fel vo nu lás
részt ve või. Há rom gyö nyö rû ló húz ta a dí -
szes hin tót, ame lyen a tér re ér ke zett a bí ró
és a bíróné. Egy má sik ko csin a „moz gó bü -

fét” ren dez ték be, ahol a kocs má ros és ne je
kí nál ta bor ral, po gá csá val a szom jas ér dek -
lõ dõ ket. vég re ös  sze állt a me net. ti zen négy
ko csi so ra ko zott fel a té ren. Hét hu szár lo -
va golt az élen. a fel dí szí tett ko csi kon lá -
nyok so ka sá ga szo ron gott. mes  szi rõl úgy
né zett ki ez a nép vi se let be öl tö zött „so ka da -
lom”, mint ta vas  szal a vi rág ba bo ru ló galga
men ti rét. a pol gár õr ség és nem zet õr ség au -
tói biz to sí tot ták a fel vo nu lás za var ta lan sá -
gát. a me ne tet a szü lõk au tós-kon vo ja zár -
ta. apák, anyák és sok nagy szü lõ kí sér te a
gye re kek me ne tét. ün ne pel ni akar tak õk is
ezen a nya rat idé zõ dél utá non. 

a ze ne kar új ra és új ra is mé tel te a ré gi
nó tát: – „Õs  szel érik ba bám a fe ke te
szõlõ…” a fel vo nu lás ban részt ve võ kö zel
két száz tán cos, éne kes, nép vi se let be öl tö -
zött if jú a bí ró és bíróné ve ze té sé vel át vo -
nult Bagra, hogy meg mu tas sák a „györki
vir tust”. vis  sza fe lé jö vet a Bitter-köznél a
tán co sok is mét le száll tak a ko csik ról, s rop -
ták a jó kedv for rá sát biz to sí tó új bor kö -
szön  té sé re a csár dást. volt még né hány
meg  ál ló, de vé gül si ke rült el jut ni a má sik
szom széd ba – Galgahévízre is –, hogy hí rül
ad ják a jó szom széd nak: – a györkiek is õr -
zik az õsi ha gyo mányt, és ugyan úgy fá rad -
ha tat la nok a tánc ban, mint elõ de ik vol tak. 

a Haj nal ut cá ban már tü rel met le nül –
de nem ha rag gal –, vár ták a se re get. Bazsik

lász ló és fe le sé ge büsz kén és bol do gan fo -
gad ták a ven dé ge ket. Ezen a na pon az õ
gye re ke ik vol tak a fõ sze rep lõi a nagy ese -
mény nek, hi szen a bí ró és a kocs má ros – a
pár já val együtt – háromlovas hin tó val jár ta
be há rom fa lu ut cá it, te re it. nem volt hát
vé let len, hogy egy iga zi la ko da lom bõ sé gé -
vel és sze re te té vel kö szön töt te Bazsik lász -
ló és fe le sé ge a ven dé ge i ket. volt ott min -
den, mi „szem, s száj nak in ge re”. töb ben
szí ve sen meg pi hen tek vol na már, de sok
he lyen el kel lett jár ni még a tán cot, és a kis -
bí ró nak is hí rül kel lett ad nia, hogy „es té re
min den kit hív nak és vár nak a szü re ti mu -
lat ság ba!”. a nap már le me nõ ben volt,
ami kor meg ér kez tek a kocs má ros né édes -
ap já hoz – Sza bó Csa bá hoz –, aki se gí tõ i vel
együtt az ál ta la üze mel te tett pizzériában
vár ta a ven dé ge ket. piz za kü lön le ges sé gek
gaz dag vá lasz té ká val kí nál ták az ün nep lõ -
ket és ter mé sze te sen mó dot te rem tet tek a
koc cin tás ra is. 

a mû ve lõ dé si ház elõtt már nagy tö -
meg gyűlt ös  sze. lát ni akar ták, ki nek ki a
part ne re a tánc ban, ki hogyan bír ja a hosz -
 szú mu la tást. a tán co sok kö zött akadt, aki
el fá radt, de ami kor a ze ne meg szó lalt, és is -
mét fel hang zott a nó ta, új ra tánc ra per dül -
tek az if jak, biz tat ták a tán co su kat, aho -
gyan apá ik, nagy apá ik tet ték: – „szü ret
után lesz az es kü võnk! 

Há rom köz séG la kos sá Ga, s az or száG Ha tá ra in túl 
szá zez rek lát Hat ták az „élő mú ze U mot”

„ős  szel érik ba bám a fe ke te szőlő...”

HÉvízgyÖrKi hírmondó 19Hagyományőrző
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iMprESSzuM
va ló ban so kan voltak… Akik a ze ne szó ra, az ének lés re ki fu tot tak az ut cá ra, azok lát hat ták,
hogy szin te min den kor osz tály tag jai kép vi sel tet ték ma gu kat a fel vo nu lá son. szé pek vol tak,
a mi e ink vol tak, fi a ta lok vol tak. tud tak együtt éne kel ni, a tánc ban ös  sze fo góz ni, egy más ba
ka rol ni és egy más ra mo so lyog ni. olya nok vol tak ami lyen nek min den nap lát ni sze ret nénk
õket. Is mer jük meg mind an  nyi u kat!
Le gé nyek, lá nyok, ka ma szok, bak fi sok: 
Kolozs Ani kó Ko vács ró bert, Ka pás ni ko lett Koncz ákos, Antók re ná ta Bada ádám, Koncz Eri ka
tóth dá vid, Baráth dó ra gazsó mar tin, labáth csil la var jú nor bert, Pász tor sza bi na Ha lász áron,
Fa ze kas vi vi en Karácsondi mar tin, máthé re ná ta He ge dûs Kor nél, gá bor gyön gyi Bobál Ist ván,
sze pe si Eme se Ecker dá ni el, Kupecz Ber na dett Ker tész má tyás, mirkóczki Bog lár ka Bazan ger gõ,
Pé csi vi o la gyetvan ta más, Amb rus mó ni ka sá pi mi lán, gyetvan éva Brenner zsolt, Ho mok ri ta
Kolesza zsolt, má thé Ani ta Ban kó ger gely, sza bó Anett Bazsik Ar nold, tóth Pet ra Kit ti szil ágyi
nor bert, dencsák jenifer morvai ticiánó, óvá ri mó ni ka Ba sa Bá lint, Kõ vá gó dó ra Bazsik At ti la,
Ecker no é mi tor da And rás, nagy Il di kó Ko csi Krisz ti án, Ko vács Ad ri enn Balla Pál, steflik Ka ta lin Ko -
vács raj mund, Aszó di An na Er dé lyi zol tán, Brenner or so lya Kiss Pé ter, An gyal ma ri ann mol nár
má té, Ba bi nyecz An na Hol ló Ba lázs, Pethõ Eve lin Benkó Kor nél, szil ágyi dó ra Karácsondi vik tor,
Piller Pet ra nagy lász ló, ju hász Kin ga de ák zol tán, szászi lil la szászi lász ló, labáth Anett Barczi
And rás, dóczi ni ko lett Bobál Bá lint, Pin tér Pet ra gedei Krisz ti án, safrány Eri ka csor ba ta más
az után pót lás – óvo dá sok, is ko lá sok: 
Fera dó ra Fa ze kas Ben ce, Pat kó Felisz Fera márk, Bazan vik tó ria Fera má té, Koncz re be ka
máthé Ist ván, tóth ré ka var ga Bá lint, var jú mó ni ka máthé gá bor, Babinyecz sá ra morvai Fló -
ri án, gá bor Edi na za bos ro bin, Bog nár vik tó ria szil ágyi mar tin, torda Bri git ta Kolozs já nos, Il -
lés do rot  tya gazsó ger gely, Ban kó dó ra Horák ádám, dolányi ma ri an na torda dá vid, Ko vács
re gi na szalontai má té, Bazan dó ra nérer donáth, sán dor vi rág Bolbás Ben ce, Bányánszki
gréta re mé nyi csa ba, deme dá vid dimák ri ta. GT-né.

SoKan VoLtaK

Örök igaz ság, hogy minden nek el kö vet -
ke zik a vé ge, ám a szü re ti be fe je zé se még ké -
sett. a meg te rí tett asz ta lok mel lett gyor san
he lyet fog lal tak a fi a ta lok. Bár egész dél után
több ven dég ség ben is ré szük volt, még is
gyor san el fo gyott a fi nom va cso ra, s an nak
ün ne pi fo gá sa, a „hévízgyörki ré tes” is. a
bál nyi tó tán cá ra fel so ra koz tak a pá rok. Kez -
de tét vet te a haj na lig tar tó szü re ti mu lat ság. 

nagy ma mák be szél get tek a zsú folt te -
rem egyik sar ká ban. aka rat la nul hal lot tam
meg, mi rõl fo lyik köz tük a szó: – Hát, ez a
szü re ti sem az ég bõl pot  tyant ide. igaz, a
szõ lõ sem ma gá tól te rem. olyan, mint a
me nyecs ke. sze re ti, ha min dig fog lal koz nak
ve le. sok mun kát kí ván, hogy te le le gyen a
hor dó”. tény leg így van va ló ban so kan, so -
kat dol goz tak en nek a nap nak a si ke ré ért.
Hogy kik? töb bek közt a tán cok ko re og rá -
fi á ját ké szí tõ és be ta ní tó ta nár nõ, He ge dûs
Csil la. a dél utá ni já té kuk ról a pró ba mi att
le mon dó ta nu lók. a ven dé ge ket étel lel –
ital lal fo ga dó há zi gaz dák. a ze ne kar fá rad -
ha tat la nul mu zsi ká ló tag jai. És szin te ész re -
vét le nül ott volt már a ké szü lõ dés ide jén,
aztán a ren dez vény és a szü re ti nap ján is a
köz sé gi ön kor mány zat, amely el sõ sor ban
anya gi ak kal, de ez mel lett jó szó val, ér té kes
ta ná csok kal is se gí tet te az ese mény si ke rét.
az már iga zán csak rá adás nak szá mít, hogy
a Du na Te le ví zió jó vol tá ból ha tá ra in kon túl
is szá zez rek lát hat ták, hogy Hévízgyörkön
ápol ják, õr zik az õsi gyö ke rek bõl táp lál ko zó
ha gyo mányt, amely gaz da gít ja min den nap -
ja in kat, és erõ sí ti jö võ be ve tett hi tün ket.

Gedei Tiborné

ä

hevizgyorkoktober20oldal:hevizgyorksablon.qxd  2009.10.16.  9:29  Page 20


