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Hévízgyörk Község Önkormányzata sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván minden polgárának!



A Hévízgyörki Hírmondó kiadását az önkor-
mányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel 2011-
től szüneteltettük. 2012 áprilisában úgy gondoltuk,
hogy az anyagi nehézségek ellenére egyetlen szám-
ban tájékoztatjuk a lakosságot a község anyagi hely-
zetéről, valamint az önkormányzat előtt álló változá-
sokról. Az elmúlt másfél év pozitív változásai lehető-
vé tették, hogy most januárban újra tájékoztassuk
önöket az önkormányzat anyagi helyzetéről és a
végbement változások következményeiről. Önkor-
mányzatunk mai helyzetét alapvetően négy nagyon
fontos tényező határozta meg:

1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, az önkor-
mányzat működésének visszaállítása a 2006
előtt megszokott biztonságos és takarékos gaz-
dálkodásra.

2. A kibocsátott kötvények visszafizetésének
állam által történt elengedése.

3. Az új állami feladat finanszírozási rendszer
bevezetése.

4. Az önkormányzati rendszer hatásköreinek
átalakítása.

Egy mondatban úgy fogalmazhatnánk, hogy az
önkormányzat tiszta lappal való indulását a 2014-es
költségvetési évre az állam és az önkormányzat
közösen teremtette meg. Ha a dolgok mélyére aka-
runk látni, akkor meg kell vizsgálnunk mind a négy
pontot részletesen. 

1. Az általam vezetett képviselő testület - amely
teljes egészében az előző testületnek is tagjai voltak
- megértették, hogy a falu csak akkor működőképes,
ha a kiadásai nem haladják meg a bevételeit. Az a
gyakorlat, hogy évente mintegy 40 millió forinttal
többet költött az előző testület a beszedett összegtől
törvényszerű következménye lett a község kétoldali
nagymértékű eladósodása. Az eladósodás azért volt
kétoldalú, mert a hosszú lejáratú kötvények kibo-
csátása mellett 64 millió forint rövid lejáratú hitel is
terhelte az önkormányzat kasszáját. Első lépésünk
az volt, hogy létszámleépítéssel és racionalizálással
elértük, hogy az önkormányzatot megillető állami
támogatások fedezzék mindenkoron a kiadásainkat.

Második lépésként a rövid lejáratú hitelt, amely-
nek esedékessége 2011 áprilisa volt, átütemeztettük
és 2012. év végére önerőből 46 millió forintot vissza-

fizettünk a pénzintézetnek. Mivel az állam 2012 de -
cem berében törtvényt alkotott önkormányzatok
kon szolidálásáról és elengedte az összes kötvényből
fakadó tartozásainkat az önkormányzat tiszta lappal
kezdte 2013-as gazdasági évet. 

2. Az új feladat finanszírozási rendszer bevezeté-
se kedvezőtlenül érintette önkormányzatunkat,
mert az állami elvonás magasabb mértékű volt
annál, mint amilyen feladatot átvállaltak az önkor-
mányzattól. Bruttó értéken számolva az önkor-
mányzat állami támogatása 2013- ban több mint 100
millió forinttal kevesebb volt, mint 2012-ben. (2012.
évi költségvetés 300 millió forint, 2013.évi költségve-
tés 200 millió forint). Nettó értéken számolva önkor-
mányzatunk mintegy 20 millió forinttal kevesebbet
kap, mint amennyibe a feladat ellátás kerül. Ez a
különbség abból adódik, hogy az eredeti elképzelé-
sektől eltérően az iskolát önkormányzatunknak kell
működtetnie. (A tanárok fizetését az állam állja.)

3. A köznevelési törvény elfogadása a járási tör-
vény megalkotása az önkormányzat hatáskörének
csökkentéséhez vezetett. Az önkormányzati közmű
cégekre kivetett adók, járulékok plusz teherként
jelentkeznek a cégeket illetően. Ezért mind a hulla-
dékgazdálkodási mind a vízszolgáltatási üzemegysé-
günk csak vesztességgel tud működni, Mivel ezek-
nek a cégeknek mi vagyunk a fenntartói és tulajdo-
nosai, ezért anyagi felelősséggel tartozunk. Az álla-
mi támogatás csökkenése ellenére ebben az évben is
maradéktalanul el tudtuk látni faladatainkat, mert a
2012. évi pénzmaradványunkat beépítettük az ide
költségvetésbe. A háromnegyed éves beszámoló
tényszámai azt mutatják, hogy a költségvetésben
rögzített feladatainkat maradéktalanul elláttuk.
Terven felül mintegy 5 millió forint értékben kisebb
mérvű beruházásokat hajtottunk végre. Mind ezt
úgy tettük, hogy a tartalékban mintegy 17 millió
forint halmozódott fel. A számok tükrében megvaló-
sulni látszik, azaz ígéretem, amit 2010-ben tettem,
hogy a községet újra helyzetbe hozom mindezt úgy,
hogy a lakosokat nem terhelem újabb adókkal.
Megjegyzem, hogy önkormányzatunk a szomszédos
településekkel ellentétben továbbra sem tervezi
ház, ingatlan, eb, telek vagy kommunális adó beve-
zetését.

Tóth Tibor
Polgármester
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Tisztelt Olvasó!
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HÉVÍZGYÖRKI NYUGDÍJASKLUB
NÉPDALKÖRE

VEZETŐ HAJDÚ GÁBORNÉ

A klub létszáma 70 fő,
A népdalkör létszáma 14 fő.

Eseményekben és eredményekben is gazdag
évet zártunk. Tagjaink heti rendszerességgel talál-
koznak. Negyedévenként névnapot ünnepelünk
vacsorával egybekötve. Nőnapot és férfinapot is
megünnepeljük. Helyi ünnepségeken aktívan részt
veszünk. Bagon a majálison voltunk, Aszódon az
Idősek Napja alkalmából szerepeltünk, és a legjobb
sütemény versenyen is részt vettünk eredménye-
sen. Klubunk 40 éve működik, szeretünk együtt
lenni. A Népdalkör 22 éve eredményesen működik,
rendszeresen részt veszünk minősítéseken, ahol a
legjobbak között vagyunk. Májusban a jó szereplé-
sért erdélyi körutazáson vettünk részt. Országos
Nyugdíjas Ki Mit Tud-on a siklósi várban kiemelt
arany minősítést kaptunk, ahová a tagjaink is elkís-
értek. Harkányban is kiemelt aranyat kaptunk, és
olaszországi velencei kirándulást. Keszthelyen a
Hetvenkedő Hatvanasok – Ki Mit Tud-on nemcsak
az éneklésünkért, hanem a rétesünkkel az első díjat
elhoztuk. Nagyon szeretünk énekelni, utazni, a
hagyományt továbbadni. 

ÖNYE VEGYESKARA
VEZETŐ NÉMETH FERENCNÉ

2013. májusában a Pest megyei nyugdíjasok
majálisán vettünk részt. Júniusban Egerben vol-
tunk a „Ködellik a Mátra” Népzenei Találkozón, ahol
sikeresen szerepeltünk. 2013. augusztusában

Kemencén a falunapra voltunk hivatalosak, ahol
igen nagy sikerünk volt. Októberben Zagyva réka -
son voltunk a Vass Lajos minősítésen, aranyfokoza-
tot kaptunk. Sajnos több fellépést nem tudtunk vál-
lalni betegségem végett. Nagyon szépen köszönjük
a támogatást, reméljük a 2014-es évben több felké-
rést el tudunk fogadni.

HÉVÍZGYÖRKI ASSZONYKÓRUS
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

VEZETŐ BÓNA ERVINNÉ

A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is
bemutathattuk szép népviseletünket és népdalain-
kat fesztiválokon, népzenei találkozókon, egyházi
ünnepségeken és több rangos rendezvényen.

Januárban az ökumenikus imahetet zártuk hála-
adó énekünkkel.

Májusban, Zsikó Zoltán, a Liszt Ferenc Zene -
művé szeti Egyetem népzene szakos hallgatójának
diploma hangversenyén vehettünk részt, ahol a cso-
dálatos zenei élmény mellett, sok kedves ismerőssel
találkozhattunk, mint pl. Lázár Katalin, Bodza
Klára, Agócs Gergely, Csizmadia Anna, stb…

Májusban került megrendezésre a „Kistarcsai
napok” című rendezvény is, ahol pünkösdi énekek-
kel és Galga-menti népdalokkal örvendeztettük meg
a közönséget. Kistarcsa polgármestere nagyon
örült, hogy elfogadtuk a meghívást és egy különle-
ges emléklappal ajándékozott meg minket. Nagy
megtiszteltetés volt számunkra, hogy falunk fogor-
vosa, Sulyán Pál doktor úr is eljött és megnézte
műsorunkat. 

A június hónap igen mozgalmas volt számunkra,
hiszen részt vettünk az egri „Ködellik a Mátra…” című

Tisztelt Olvasó!
Asszonykórusaink és a hagyományőrző tánccsoport beszámolóiból kitűnik, hogy együtteseink
milyen magas szinten űzik a kultúra terjesztését és a hagyományok túlélését. 
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népzenei fesztiválon, majd Vecsésen újra találkozhat-
tunk régi dalostársainkkal akik 10 éves évfordulójukat
ünnepelték. Nagy örömmel fogadtak bennünket,
hiszen már több éve nem találkoztunk egymással. A
hónap végén egy igazi hagyományőrző lakodalomra
kaptunk meghívást Szihalomra. A színpadi szereplés
után megkezdődött a lakodalom, ahol felidéztük a régi
falusi lakodalmak szokásait, hangulatát. 

Júliusban Bogácson a Vass Lajos Népdaléneklési
Verseny elődöntőjén arany minősítést kaptunk,
mellyel tovább jutottunk a középdöntőbe.

Augusztusban a bátonyterenyei kastély kertjé-
ben került megrendezésre a Palóc Világtalálkozó,
amelyre a Palócföld minden részéről érkeztek cso-
portok. Igazán színvonalas rendezvény volt, ahol a
palóc viselet és palóc népdalok sokszínűségében
gyönyörködhetett a közönség. 

Szent István királyunk ünnepén, amely egyben
falunk ünnepe is, a közös kórus éneklést követően a
hévízgyörki viseletet mutattuk be a közönségnek
kicsi gyermek viseletétől az idősebb korosztály vise-
letéig. Jó volt felidézni a régi idők hangulatát ezek-
kel a csodálatos, értékes ruhadarabokkal. A bemu-
tatót két szép énekkel zártuk.

Szeptemberben Bugyira, a Krumplifesztiválra kap-
tunk meghívást. Nagy örömmel fogadtak bennünket,
hiszen Bugyinak nincsenek hagyományai, népzenei
kincsei, így midig nagy öröm nekik, ha elvisszük hozzá-
juk Hévízgyörk csodálatos viseletét és népdalait.

Szeptemberben az a nagy megtiszteltetés ért
minket, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézetében, Bereczky János nép-
zenekutató négy kötetes könyvének – melyet az új
stílusú népdalokról írt - könyvátadó ünnepségén mi
képviselhettük a magyar népdalt.  A közönségben
akadémikusok, államtitkárok, népzene kutatók és
sok-sok rangos személyiség foglalt helyet. Nagy
örömmel fogadták hévízgyörki dalcsokrunkat. 

Novemberben, a korábbi évekhez hasonlóan,
ismét részt vettünk az Egerben megrendezésre
kerülő Palócgálán, ahol az aranypáva gálás hangver-
senyen elnyertük a fesztivál különdíját. Riportot
készített velünk a Kossuth Rádió munkatársa,
amelyben a hévízgyörki viseletről és népdalokról
adtunk ízelítőt a hallgatók számára. A műsort a
Kossuth Rádió még aznap közvetítette. 

November 24-én a Hévízgyörki Katolikus Egy -
ház község ünnepségén énekeltünk, amely a Hit évé-
nek lezárásaként került megrendezésre. Az énekek
mellett lélekemelő történeteket és a váci egyházi
zenekar által előadott szép énekeket is hallhattunk. 

Bízunk benne, hogy a 2013. évhez hasonlóan az új
esztendőben is lesz lehetőségünk falunk népvisele-
tét és népdalkincsét sok helyen bemutatni a magunk
és a közönség örömére.

HÉVÍZGYÖRKI
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

NÉPDALKÖRE
VEZETŐ SZŰCS IMRÉNÉ

Sajnos a 2013-as év rosszul kezdődött, mert
betegségem miatt számos fellépést vissza kellett
utasítanunk. Bízom benne, hogy a 2014-es év kedve-
zőbben alakul.

Első szereplésünkre 2013. március 15-i faluünne-
pen került sor, május 5-én egyesületünk énekkara és
tánccsoportja műsort adott anyák napja alkalmából.

Május 11-én Flock pusztán egy mezőgazdasági
bemutató ünnepségen színesítettük a programot
külön az énekkar és a tánccsoport, nagy sikert arat-
tunk énekünkkel, szép népviseletünkkel és táncunk-
kal. Ezután május 20-án Tatabányán „Pünkösdi
dalos találkozó” rendezvényére kaptunk meghívást,
ahol mindent megtettünk, hogy Galgamenti szép
dalait és népviseletét bemutassuk. Ezek után követ-
kezett Abasár május 26-án, ahová az énekkart és a
tánccsoportot is meghívta rendező, szerinte remek
volt az előadásunk és ott helyben már 2014. évi ren-
dezvényére is meghívott bennünket. Elérkezett
Hévízgyörk legtöbb személyt „megmozgató” ren-
dezvénye az augusztus 20-i falunap, itt is fellépett
énekkaruk és tánccsoportunk. 

Következő fellépésünk szeptember 29-e Buda -
pest Albertfalvi Falunap, ahova most már minden
évben meghívást kapunk, szereplésünkért olyan
hálásak, hogy egy családnál teljes megvendégelés-
sel várnak minket.

Az év zárásaként én, mint az egyesület elnöke
javaslatot tettem a tagok felé, hogy „ Régi idők disz-
nótora” címmel megrendezésre kerüljön, nálam egy
hagyományos disznóvágás,  melyet az egyesület tag-
jai megszavaztak. Így október 19-én ez a program
megrendezésre került, melyet GalgaTV rögzített.
Remekül sikerült, a fiatalok, akik még talán nem
vettek részt ilyesmiben nagyon szorgalmasan közre-
működtek minden munkában és nagyon tetszett
nekik az egész rendezvény, amely este a Művelődési
Házban disznótori vacsorával folytatódott. Vacsora
után megünnepeltük a tánccsoport megalakulásá-
nak 5. évfordulóját, amelyen a János napi borszen-
telő műsorát adtuk elő, ami fergeteges alapot szol-
gáltatott a további mulatáshoz.

Végül beneveztünk minősítésre Egerbe, novem-
ber 24-én, ahol megkaptuk az ARANYPÁVA DÍJAt
és egy ARANY oklevelet is. 

Úgy gondolom mindent megtettünk azért, hogy
műsoraink remekül sikerüljenek és előadásaink
színvonalasak legyenek.



A 2013-14-es oktatási-nevelési
év megkezdése után óvodapedagó-
gusaink titkos szervezkedésbe
kezdtek. Miután óvodánk új nevet
kapott, szerettük volna ezt a gye-
rekekkel is megosztani, emlékeze-
tes programokkal egybekötve. Az
új névhez kiválóan kapcsolódott
Csukás István meséje a Sün
Balázs. Az óvoda dolgozói kiosztot-
ták egymás között a szerepeket,
megtervezték a díszletet, majd a
gyermekek és a szülők tudta nél-
kül lelkes készülődésbe kezdtek. A
mesejelenethez kellékeket barkácsoltak, szöveget
tanultak és titokban próbálgatták az előadást. Mire
elkészültünk, megérkeztek azok a pólók is, melyeket
az óvoda minden lakójának méretre készítettek és
feliratoztak az óvoda új nevével. A postás kétszer is
csengetett és másodszorra csoki szökőkúttal érke-
zett. Ez a csodálatos szerkezet még finomabbá vará-
zsolja a belemártott gyümölcsszeleteket. 

Kitűztük a napot és belekezdtünk a mókába. A
gyerekeket a tornaterembe csalogattuk, ahol már
várta őket a mesés díszlet. Belebújtak az ”egyen
pólókba” és kezdődhetett az előadás. A Sün testvé-
reket az óvó nénik alakították, élükön Nanni nénivel,
aki Sün Balázs bőrébe bújt. A technikai dolgozók
(dajka nénik és a többiek) az évszakok megjeleníté-
sében segédkeztek. Öröm volt a játék a sok mosoly-
gós gyermekarc láttán. Az előadás után a pocakunk-
nak is kedveskedtünk. Mindenki kiválasztotta azt a
gyümölcsöt, amelyet a felnőttek segítségével meg-
márthatott a selymesen csordogáló csokoládéban. A
finomságok után következhetett az önfeledt játék.

Reméljük maradandó élmény-
ben sikerült részesítenünk óvodá-
sainkat. 

Az „egyen pólót” nagycsopor-
tosaink már pénteken fel is avat-
ták, ugyanis meghívást kaptak
Kartalra a Bázisóvoda avatójára.
Verseikkel, dalaikkal, vidáman
szórakoztatták a vendégeket.

Kirándulásokon és különböző
programokon is szeretnénk hor-
dani a zöld pólókat, ezzel is még
jobban hangsúlyozni összetartozá-
sunkat, mint egy nagy-család.

Óvoda dolgozói

Programról készült képeket www.hevizgyork.hu
(galéria óvodai képek) honlapon megtekinthető.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, minden
kedves felajánlónak és támogatóinknak is, hogy fel-
ajánlásukkal és támogatásaikkal lehetővé teszik,
hogy Óvodánk minden évben szépüljön. Várjuk,
Önöket látogassák meg az óvodánkat. Só szobánkat
javasoljuk prevencióként és már folyamatban lévő
betegségek kezelésére is.

Közalapítvány a Hévízgyörki Óvodás
Gyermekekért 

Adószám: 19178958-1-13

Köszönettel és Tisztelettel: 
kuratórium elnöke 

Szilágyiné Pápai Anna
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A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda névadó ünnepsége

2013. évben születettek 
Fekete Éva Ősz u.20
Tóth Gabriella Ősz u. 4
Pintér Dominik Táncsics u.25
Hegedűs Benett Vadvirág u.12
Mrka István Zoárd Deák F. u.14
Pósa Melissza Nyár u. 6
Gyetván Liza Széchényi u.51
Tóth Lili Ady E. u.141
Barthos Álmos Józsué Kossuth L.25
Zábó Bendegúz Úttörő u.56
Tóth Vanda Széchenyi u.11
Láng Abigél  Kossuth L. 107
Mongyi Viktória Ady E. u 11
Fercsik Alma Szahara u.21
Kustra Márton Ady E.u.127
Bobál Dominik Vörösmarty u.74
Kandakova Zénó Ady E. u.76

Maródi István Kossuth L. u.21
Antal Noémi Deák F.u.20
Mihalics Eszter Béke u.2
Sára Máté Ságvári u.16
Schemálás Olivér Liget u.12
Bankó Boglárka Kossuth L.33 
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Augusztus 20-án, a Faluünnep keretében ünne-
peltük iskolánk névadásának 50. évfordulóját, mely-
re meghívtuk iskolánk régi és jelenlegi tanítóit és
tanárait. Erre az alkalomra készült Gódor András
hársfából faragott Petőfi portréja, az 50 év alatt itt
dolgozó pedagógusok tablója és igazgatók emléktáb-
lája, valamint egy emlékkönyv, melyben az elmúlt
ötven év tablói, régi fotói, történetek, visszaemléke-
zések találhatók az iskola életéből. Minden meghí-
vott és megjelent pedagógus ajándékba kapta a
könyvet és egy szál rózsát. Jó volt találkozni a régi
ismerősökkel és a közös ebéden felidézni a múltat… 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Hévízgyörk
Község Önkormányzatának és a Klebelsberg Intéz -
mény fenntartó Központ Aszódi Tankerületé nek a
segítő támogatásukért. 

Az ünnep folytatásaként szeptemberben
Jubileumi Petőfi hetet tartottunk, melynek kereté-
ben minden napra változatos programot szervez-
tünk a gyerekeknek.

A kézműves napon Székely Éva és Sápi Nóra irá-
nyításával nemezelhettek, Magyariné Oldal Szilvia
és Rácskayné Czakó Tímea segítségével gyöngyöt
fűzhettek tanulóink.

A második napon a felsősökkel ellátogattunk
Aszódra a Petőfi Múzeumba, ahol diákjaink megis-
merkedhettek névadónk életével, tanulmányaival,
családjával. Odafelé vonattal utaztunk, hazafelé gya-
log jöttünk, így nemcsak szellemünket, hanem tes-
tünket is felfrissítettük. Ez idő alatt az alsó tagoza-
tosok népi játékokkal ismerkedtek az iskola udva-
rán.

A harmadik napon Tóth Gáborné, Juci néni
mesélt a régi iskolai életről kicsiknek és nagyoknak,

akik nagy érdeklődéssel hallgatták a történeteket.
Régi tanáraink tartottak rendhagyó órákat tanu-

lóinknak: Bankó Miklósné, Annuska néni magyart,
Nagy Tóth Gáborné, Ili néni matematikát, Novák
Istvánné, Marika néni pedig éneket. Az alsó tago-
zatosok a Művelődési Házban nézték meg a János
vitéz című rajzfilmet, majd utána az iskolában rajzo-
kat készítettek a történetről. 

A következő napon tanulóink Petőfi verseket sza-
valtak, illetve a János vitézből adtak elő jeleneteket. 

Az utolsó nap akadályversenyén vegyes korosz-
tályú csapatok mérték össze tudásukat, ügyességü-
ket és kitartásukat. A feladatok Petőfi életének egy-
egy fontos állomását idézték fel. 

A rendhagyó hetünk befejezéseként egy fát
ültettünk a Jubileum alkalmából és minden évfo-
lyam képviselői egy tuját. Délután retro discoval
zártuk a napot. 

Tantestületünk a győztes csapattal ellátogatott
Kiskőrösre, ahol a múzeum megtekintése után
koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor szülőházának
falára. Nagyon jó hangulatban töltöttük ezt a napot.
Köszönet mindenkinek, aki aktív segítője és résztve-
vője volt ennek a hétnek. 

Kustra Hajnalka és Varga Mihályné
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A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 50. JUBILEUMA
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Hévízgyörkön felvonulással és bállal köszöntöt-
tük 2013. október 5-én a szőlő és bor ünnepét

A nagy nap reggelén izgatottan kémleltük az
égboltot, de az időjárás kedvezőnek ígérkezett. A
fiatalok 10 órától gyülekeztek a művelődési ház
előtt, amint megérkezett a Bíró és Bíróné hintója,
elkezdődött a szüreti felvonulás.

A huszárok, lovasok, hintók, fogatok sokadalmá-
val indultunk Bagra a művelődési házhoz. Kisbíró
köszöntötte a népes nézősereget és elkezdődött a
tánc, melyet vastapssal köszöntek meg a bagiak,
nem győzték dicsérni gyermekeinket. Következő
tánc színhely, a Bitter-köznél volt, onnan felsétál-
tunk bírópáros házához, ahol bíró urunk Kókai
János és bírónénk Kókai Anna vendégszeretetéből
minden finomsággal várták a táncosokat, volt ott
minden mi „szem, s szájnak ingere”, meglepetés-
ként Sihell Fery is énekelt, mulattatta a gyerekeket,
sőt még a nézők is táncra perdültek.

A zenekar újra és újra ismételte a nótát „Ősszel
érik babám a fekete szőlő…” és így vonultunk
Galgahévízre. Az emberek öröme és csodálkozása

fogadott minket az utak mentén. Irány Hévízgyörk
Úttörő utcai játszótér, a nagy taps után kicsit tovább
mentünk az ABC-ig, ahol ismét felhangzott a már
ismert nóta és kezdődött a tánc. A telepen végig
mentünk, de nem álltunk meg, mert a kocsmáros
Gedei Krisztián és kocsmárosné Varga Nikolett a
sportpályára invitálta a szüretis menetet, és ott lát-
ták vendégül a táncosokat. 

Volt ott mindenféle finomság, hurka, kolbász,
szendvics, sütemények, itókák. Újult erővel indul-
tunk visszafelé a művelődési házhoz, de a Fürst
Sándor utcai kocsmánál lévő téren még táncoltunk
egyet.

A művelődési ház előtt már nagy tömeg gyűlt
össze, külön erre az alkalomra reflektorokkal lett
megvilágítva a tér, hogy a gyerekek minél tovább
tudjanak táncolni, mert sajnos a művelődési ház már
kicsinek bizonyul erre az alkalomra. Este nyolckor
pedig elkezdődött a nyitótánc és kezdetét vette a
hajnalig tartó szüreti bál.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a táncosok-
nak, akik Hévízgyörkön  ápolják és őrzik ezt a
hagyományt, a táncot betanító Hegedűs Csillának
aki évek óta felkészíti gyermekeinket erre a csodá-
latos napra. 

Hévízgyörki szüret
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Külön köszönet a betyároknak, lovasoknak,
kocsisoknak akik még színesebbé tették jövetelük-
kel a szüretis menetünket, az önkormányzatnak az
anyagi segítséget, Varga Csabának és a polgárőr-
ségnek, akik biztosították a felvonulás  zavartalan-
ságát. Felsorolásunk még nem ért véget, köszönet a
zenekar tagjainak, hogy végig fáradhatatlanul
zenéltek, a bíró és kocsmáros páros szüleinek, akik a
gyerekeket étellel, itallal vendégül látták.

Szüretit rendezte: Gedei Tiborné
Táncot betanította: Katonáné Hegedűs Csilla

Nagyok: Bíróné Kókai Anna 
Bíró Kókai János
Kocsmárosné Varga Nikolett 
Kocsmáros Gedei Krisztián

Meggyes Rita Szikágyi Norbert
Pintér Bianka Fercsik Dávid
Fercsik Anita Pintér András
Fercsik Fruzsina Albert Márton
Katona Anna Volter Domonkos
Bazan Viktória Phető Gergő
Makovínyi Csilla Dani Balázs
Babinyecz Sára Kolozs János
Kerti Brigitta Kovács Dániel
Kovács Regina Szilágyi Martin
Fera Dóra Fazekas Bence
Benkó Flóra Mácsai Martin
Magyar Melinda Száraz Péter
Kiss Anita Bobál Bálint
Kiss Evelin Dani Bálint
Nagy Ildikó Ráfel Dániel
Sápi Betti Matus Tamás
Ambrus Ágnes Máthé István
Patkó Feliciána Morvai Flórián
Tóth Réka Máthé Gábor
Horváth Anett Takács Richárd
Láng Veronika Fera Máté
Torda Brigitta Varga Dániel
Bazan Dóra Basa Bálint

Pásztor Szabina Varjú Norbert
Kolozs Anikó Kovács Róbert
Dolányi Manka Fera Márk
Basa Bettina Katona László
Ecker Noémi Torda András
Zsabin Annamária Bagi György
Haraszti Dóra Kustra Bence
Magyar Renáta Kovács Richárd
Szekeres Zsófia Gergely Marcell
Kövesdi Martina Bazán Attila
Koncz Rebeka Lipták Patrik
Kiss- Nyerges Evelin Fera Máté

Kicsik:
Sápi Sarolta Zrena Tamás
Zrena Anna Gohér Ármin
Nagypál Dóra Pethő Kornél
Bányánszki Gréta Reményi Csaba Sebestyén
Darabont Eszter Reményi Kristóf György
Babinyecz Janka Köles Domonkos
Sápi Luca Deme Marcell
Klenovszki Andrea Kovács Dominik
Láng Viktória Kles Bence
Balázs Dalma Magyari Marcell
Magyari Molli Rácskai Bence
Kardos Luca Angyal Márton
Lajkó Emma Zabos Richárd
Gódor Krisztina Bazan Eszter
Tóth Lili Bajúsz Bendegúz



HÉVÍZGYÖRK FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE.
„Hévízgyörk a Gödöllői- dombság észak-keleti

oldalán fekszik. A község északi oldala mellett folyik
el a Galga, innen a Galgavölgy elnevezés, mely a
folyó menti települések gyűjtőfogalma. A folyó
Becske községtől délre ered a Cserhátban és
Jászfényszarunál ömlik a Zagyvába. Kilépve a
Cserhát és a Gödöllői dombság vonulatai közül szé-
les völgyben halad tovább. Folyása alsószakasz jelle-
gű (lassú, szétterülő), évszázadokon keresztül hatal-
mas mocsaras árterületeken keresztül vezetett a
Zagyváig. Ez látható az 1743-ban készült megyei
térképen is, még 1819-ben is így írt erről Magda
Pál: „..s minekutána Aszódot elhagyta Hévíz
Györkön alól motsárokat hágy maga után…” A víz
esése még ma is oly csekély, hogy nyáron az erősebb
szél visszafelé „borzolja” a vizet. Az első szabályozás
1780-ban volt, ezt követően csak a II. világháború
után történt újabb mederrendezés. Ez alkalommal
azonban a töltéseket olyan alacsonyra építették,
hogy a folyó 230-240 cm-es vízállásnál kilépett  med-
réből. Az utolsó rendezés 1971/72-ben történt. A
község határában még két kisebb patak található.
Az Emse Kartaltól északnyugatra ered, Turánál éri
el a Galgát. A Kis- Galga tulajdonképpen csupán egy
belvízelvezető csatorna. 

A folyó partjainak jellemzésére idézem Dubsky
Guidót, az 1868-ban leírtak megfelelnek napjaink
tájának is. „A mintegy 2000 lépés széles völgyet a
bal parton meredek lejtőkben a völgyteknőbe hajló
magaslatok alkotják, amelyek felső részükön megle-

hetősen lapályosak és szántó földekkel fedettek.
Ezen magaslatok Aszód és Hévízgyörk között nem-
csak meredeken, hanem néhány öl magas szakadék
formájában ereszkednek a völgybe, amelyek rész-
ben szaggatottak és csak fáradsággal járhatók.”

A TELEPÜLÉS ELSŐ ÍRÁSBAN FENNMARADT NEVE:
VÁMOSGYÖRK

A peres iratokban mindig szerepelnek királyi
emberek, szomszéd birtokosok. Neveik bizonyítják
köznemesi mivoltukat, mert valamennyiük „veze-
tékneve” valamelyik Galga menti település neve is
egyben. Mivel környékünkön van Galgagyörk is, a
„Györki” vezetéknév nem biztos, hogy hévízgyörki
/vámosgyörki/ lakost takar.

Amikor 1438-ban megtörténik a Rozgonyiak
beiktatása, az eseményen szinte az összes szomszé-
dos birtokos képviselteti magát legtöbbjük szemé-
lyesen. Ott van Péter ákosmonostori apát, Györki
Fornak András, Györki Pohárnok András. A későb-
biek során egyértelműen kiderül, hogy Pohárnok
András a mi emberünk. Ezt támasztja alá az 1470-es
esztendőben kiadott oklevél, mely mérföldkő
Hévízgyörk múltjának alakulása során. A június 5-
én kelt oklevél így szólt: „A budai káptalan előtt a
néhai Vámosgyörki Pohárnok András fia György
szükségletei fedezésére Vámosgyörk negyedrészét
Pest megyében, beleértve azt az öt jobbágytelket, a
Tótfalu előtt lévő rétet és a Kartal erdő felét, ame-
lyeket Hatvani Gáspárnak és Menyhértnek már
előbb elzálogosított 100 aranyforintért zálogba veti
Sápi Sebestyénnek, Simonnak és Andrásnak. Ha
nem tudná őket a zálogos birtokban megvédeni,
elfoglalhatják a kezei között maradt másik negyed-
részét a birtoknak.” Ebből az időből még két írásos
emlék bizonyítja egyértelműen, hogy a falunk a
Galga mentén van és Vámosgyörknek nevezik.
Pesthy Frigyes Helységnévtárában a következők
olvashatók:”…a néphagyomány szerint régente
Vámosgyörknek neveztetett, mely elnevezést
régente a falun keresztül vezetett Pest Kassai
ország út vonalán a Galga folyó hídján fennállott
Vámrul vehette - mostani nevezetét a Hévíz falutól
veszi…”. A fahíd 8 lépés hosszú, 15 széles, nem vala-
mi szilárd szerkezet. Ebben az oklevélben találko-
zunk először Tótfalu nevével. A település egykor
Kartal és Hévízgyörk között volt, az akkori Hatvan
– Budapest közötti országos úthoz közel, Aszódtól
keletre. Nevét valószínűleg az ide menekült délszláv
jobbágyok betelepülése miatt kaphatta.”

A Galgához közel álló öreg templomot hosszú és
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Hévízgyörk története
Dr. Dombóvári Antal, aki 1962-től 1971-ig közsé-

günk tanára volt az önkormányzat megrendelésére
megírta Hévízgyörk történetét. A kézirat különféle
okok miatt 10 évig kiadatlanul az önkormányzat irat-
tárába lett elhelyezve. Ebben az évben felújításra
került az 1988- ban helyreállított Árpád kori „öreg
templom”. Az átadási ünnepség előtt szükségünk
volt néhány adatra az öreg templom múltját illetően.
Elővettem a fiókban porosodó iratot és meglepődve
tapasztaltam, hogy az öreg templom története
milyen részletesen le van írva. Az írásból az is kide-
rült, hogy az általunk Szent Márton Templomnak
ismert templom első neve a Szent Péter Temploma
nevet viselte. A kéziratot újra végig olvasva megerő-
södött bennem a gondolat, hogy ezt a művet szük-
ségszerű megjelentetni könyv formájában, hiszen
településünkről nagyon sok érdekes adat található
benne. Ezért most néhány részletet közre adunk a
kiadandó könyvből. 



lelkiismeretes munkával restaurálták teljes régé-
szeti feltárás mellett. A templom története bizonyít-
ja, hogy a mai falu helyén település volt az Árpádhá-
zi királyok idején, bár ennek nevét a történettudo-
mány ma még nem tudja.

Állításom bizonyítására néhány gondolatot idé-
zek Tari Edit régész írásából, mely az Aszódi
Múzeumi Füzetek 39. számában, 1989-ben jelent
meg. „..a falu első temploma egy igen kisméretű, fél-
köríves szentélyű épület volt (…) Alapozását tört
kőből készítették, erre kváderkő borítású falakat
emeltek, mely a félköríves szentély belső felületén
homorú, külsején domború kövekből állt.
Szentélynek belső felületét bizonyosan, s talán hajó-
ját is vakolták és színes mintákkal gazdagon díszí-
tették” /Kváderkő= gondosan faragott és pontosan
illeszthető négyszögű kő / 

„Az Árpádházi királyok korában építhették, de
ennél többet építésének idejéről nem tudunk.” Tari
Edit a templom pusztulásának két okát feltételezi,
valamiért megsérült a templom, illetve a lélekszám
növekedése miatt kellett lebontani és újat építeni. A
tartárjárás során Sejban – Batu kán egyik alvezére
– 10.000 fős seregével 1241-ben elpusztította a Galga
völgy településeit, a pusztulást nem kerülhette el a
mai Hévízgyörk helyén lévő falu sem.

A tatárdúlás elmúltával nagyon kevés falu éled
fel újra, de esetünkben az is lehetséges, hogy
Hévízgyörk „őse” újra települ és új templomot épít
magának. „ A félköríves szentélyű kis templom
lebontásakor már el is kezdték építeni az új
nagyobb, egyenes szentélyzáródású templomot.
Ennek alapozása részben tört kőből, részben az
elbontott korai templom kváderköveiből készült.
Több helyen felhasználták a korai templom vissza-
bontott alapozását... (…) Gazdag építészeti részle-
tekkel nem büszkélkedhet ez az új templom. Amit a
kőfaragók nem tettek meg, azt pótolták a festők. A
templom szentélyében a falat ornamentális és ala-
kos festéssel díszítették. (…) Így az építészeti stílu-
sokból magán viseli még a román kor jegyeit, de
már a gótika is érezhető az épületen. (…)
Későromán templomunk építési idejét körülbelül a
XIII. század végére – XIV. század első felére hatá-
rozhatjuk meg.” A falunak még mindig nem ismer-
jük a nevét! Csak Ákosmonostora és Hévíz birto-
kokról olvashatunk az oklevelekben.

A következő átépítés a torony felépítése volt,
mely a XIV. – XV. században történhetett. „Eredeti
bejáratáról semmit sem tudunk. A hajóból a torony-
ba vezető félköríves széles átjárót utólag vésték a
falba. (…) A sekrestye  egyértelműen a gótikus épí-
tészeti stílust mutatja. Ennek korát a XV. századra

helyezhetjük. (...) A torony valószínűleg a XVI. szá-
zadban leégett, ennek nyomát megtaláltuk.”

„A falkutatás során két barokk periódust sikerült
elkülöníteni. Az 1. periódust (barokk karzat emelé-
sét) két reálisnak tűnő időponthoz is lehet kötni:
amikor a katolikusok visszakapják a reformátusok-
tól templomukat, s ezért rendbeteszik, az 1660-as
években. A másik lehetőség, az 1733-as esztendő,
amikor írott forrás szól arról, hogy felújították a
templomot. A 2. periódus az 1760-as évekre az új föl-
desúr Grassalkovich Antal birtoklásának kezdetére
tehető.” A keresztelő medencét a régészek a későro-
mán templommal vélték egykorúnak. 

Az 1472. május 8-án kelt okleveléből megtudhat-
juk, hogy akkor a templom Szent Péter temploma
volt, „továbbá ugyanott lévő három jobbágytelkét a
ugyanabban a possessioban építette Szentpéter egy-
házzal átellenben…” (… in opposito ecclesie S. Petri
in eadem possessione Constucte…) Később válto-
zott meg a védőszent. 1570-ben a bujáki uradalom
összeírásában Hévízgyörkön 8 jobbágycsalád élt, 4
forint az adójuk, melyet Szent Márton adójának hív-
nak. A mai védőszent Szent Márton, tehát a XVI.
század folyamán történhetett a változás. ( Az 1546-
os török összeírásban szerepel Bagon Márton pap.
Van-e köze a fenti „adóhoz”, nem tudni)

A török hódítást követően a Galga völgy falvai-
ban lévő katolikus papok lassan kihaltak. Utánpótlás
nem lévén az 1560-as évektől kezdve jelennek meg a
környéken Luther Márton és Kálvin János tanait
hirdető papok. 1546-ban, 1559-ben nem írtak össze a
törökök Hévízgyörkön papot. György pap Turán
található 1559-ben, valószínűleg még katolikus és
átjárt Györkre misézni. Versegen István pap élt
1546-ban, 1559-re meghalt. Ezt a két falut említet-
ték 100 évvel később a györki tanuk, mint ahonnan a
papok átjártak Hévízgyörkre. 1561-ben a falu még a
váci püspökség váci kerületének dézsma bérletének
összeírásában szerepelt. A kerület bérlője Mattius
Demeter volt, Hévízgyörk egyházi tizede 16 florenc.
Az összeg változatlan maradt 1578-ra, a falut még
mindig összeírja a püspökség. 1583-ban a tizedsze-
dést a faluban élő nemesek intézték. Már csak 12 flo-
renc az összeg. 

Az 1593-ban kirobbant tizenöt éves háború során,
a környéken dúló harcok miatt Hévízgyörk lakói
szétfutottak. A lakosság újratelepülését a források
1620-1630 közé teszik. Tény, hogy egy 1635-ből való
megyei adókivetésben Hévízgyörk „Uyonnan szál-
lás” megjegyzéssel szerepel, adója pedig nincs. A
váci egyházmegyében Draskovits György volt az
első olyan püspök, - 1630-1635 között – aki komoly
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lépéseket tett a katolikus hitélet visszaállítására.
Ebben az időben kapja Esterházy Miklós nádor ado-
mányként a bujáki uradalmat, benne Hévízgyörköt
is. 1652-ben Esterházy Ferenc kérésére az alispán
vizsgálatot rendelt el annak kihirdetésére, hogy a
régi és mostani időkben a papnak vagy plébánosnak
milyen haszonvételeik voltak a községben. Volt-e
templomuk, s a templomban milyen kegytárgyak,
eszközök voltak? (Igazán a katolikus hitélet helyze-
tére volt kíváncsi az új birtokos). A tanuk meghall-
gatására 1652. július 14-én került sor. Nyolc hévíz-
györki jobbágy tesz vallomást, mindegyikük állítja,
hogy plébánosa sohasem volt Györknek Versegről
vagy Turáról jártak át a papok. A legidősebb tanú,
Palya Mátyás 100 esztendős jobbágy emlékszik
homályosan arra, hogy a templomhoz tartozott
szántóföld is valaha, de hogy az hol volt, már nem
tudja. ( A fentiekben említett templom létezik, de
hogy melyik felekezet használja éppen, azt nehéz
kideríteni) Most azonban, a 15 éves háború után tör-
tént „új szálláskor” a visszaköltözők között számos
katolikus is lehetett, emiatt a katolikus pap és a
református prédikátor osztoznak az egyházi java-
kon. Az „Uy szállásban penigh két felé osztottunk
miulta két rendbeli valláson vagjuk, de annak előtte
Czak az Calvinista Prédikator bírta, mivel senkitől
bántása nem volt” 1662-ben „A katolikusok terhei”
című összeállításban arról olvashatunk, hogy a hel-
vét hitvallás szolgája a katolikusoktól elfoglalta a
templomot, parókiát, szántóföldet. A forrás közlés-
ben valószínűleg hiba van. Ugyanis azt írja, hogy
Györk és Acsa Püspökhatvan filiája. Ebben az eset-
ben nem Hévízgyörkről, hanem Galgagyörkről van
szó. 1666-ban a katolikusok ismét használják temp-
lomukat, Szegedi Ferenc püspök az évi tizedet is – 12
frt-ot – a fenntartásra adományozta a Tótfalu pusz-
ta tizedével együtt. 

1675-ben az új váci püspök Pongrácz György fel-
mérést végeztetett egyházmegyéje területén Az
„Információ” elkészülte után Garamszentbene -
deken tárgyalt az egyház vezetősége arról, hogyan
végezzék az egyházmegye területén a papok munká-
jukat. Igen jelentősek a török dúlás okozta károk,
templomok, plébániák mentek tönkre. Ezeken a
helyeken a lelkipásztor szerepét a licenciátus tölti
be. A török félpapoknak nevezte őket. Hévízgyörkön
1675-ben Nagy Balázs látta el ezt a feladatot: teme-
tett, esketett, keresztelt sőt, valószínűleg tanított is
Papot csak akkor küld a püspök, ha a falu kéri és vál-
lalja érte a felelősséget. Bár az „Információ” katoli-
kus falunak írta Hévízgyörköt, a reformátusok túl-
súlyba kerültek, gyakran szembeszálltak a kecske-
méti ferencesek ellenreformációjával. A török kiűzé-

sét követően az új váci püspök – Dvornikovits
Mihály – azonnal hozzáfogott egyházmegyéje felmé-
réséhez. Berkes András 1702 júniusában érkezett
Hévízgyörkre, ahol ekkor már 30 család élt. A temp-
lomból csak a romba dőlt falakat találta, még misé-
hez szükséges holmik sem voltak meg. 

I. VILÁGHÁBORÚ

Aszódi János MÁV alkalmazott, (1889. Hgy.)
1912. október 15-én vonult be tényleges katonai
szolgálatra a 32. királyi gyalogezredhez (k.gy.e.). A
tényleges mozgósítás szolgálata alatt érte. Innen
ment a szerb frontra. A sabáci harcok után az orosz
hadszíntérre került, ahol Jablonkánál, a Fenyves -
völgynél, az Uzsoki szorosnál, Brodynál, Zaloscenél
küzdött. A montenegrói fronton részt vett Lovcsen
bevételénél. 1917 elején a román harctéren küzdött
a Gyilkos-tó vidékén. A háború utolsó évében az ola-
szok ellen harcolt. Kitüntetései: Br., Kcsk., 1912-13
évi mozgósítási kereszt. Testvérei: Pál és Mihály,
valamint sógorai: Sápi János, András és Mihály küz-
döttek a világháborúban. Veje: Pintér Mihály az
1942-es orosz bolsevizmun elleni hadjárat alatt szol-
gálta tényleges idejét. 

Bazan András földműves, őrvezető (1891. Hgy.)
1912 október 15-én vonult be tényleges katonai szol-
gálatra, Budapestre az 1. h.gy.e-hez. A mozgósítás
tényleges szolgálata közben érte. Tábori ezredével
az orosz frontra ment, ahol 1915. március havában
megbetegedett. Felgyógyulása után az olasz had-
színtérre vezényelték, ahol 1916. augusztus 5-én
hadifogságba esett. A fogságból 1919. október 20-án
jött haza. Nevezetesebb ütközetei: Rohatyn, Stary-
Sambor, Przemysl, Uzsoki szoros, Görz, Tolmeini
hídfő, Doberdó, San Michell, San Martino. A Kcsk.
tulajdonosa. Sógorai: Bazan János és Mihály küz-
döttek a világháborúban. 

Id. vitéz Bazsik András gazdálkodó, szakaszve-
zető (1887, Hgy.) Tényleges katonai szolgálatra
1908. október 6-án vonult be Rovignoba a 24. k.
vadászzászlóaljhoz. Az 1923-13-as balkáni mozgósí-
tás idején ismét három hónapig teljesített katonai
szolgálatot. A világháború kitörésekor Budapestre
vonult be és tábori ezredével az orosz frontra ment.
Küzdött még az olasz harctéren is. Itt 1916. július hó
2-án Assiagónál súlyos légnyomást kapott. 1926.
június 20-án avatták vitézzé. Kitüntetései: O1, O2,
Kcsk az 1912-13. évi mozgósítási ezüstkereszt, 6
éves szolgálatért kereszt. Fia: ifj. vitéz B. András
részt vett a Felvidék visszafoglalásában. Vejei közül
Tóth György részt vett az országgyarapító hadmű-
veletekben és az orosz bolsevizmus elleni hadjárat-
ban, Bányánszky János Felvidék megszállásában
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vett részt, Tóth István pedig a világháború (az I.)
után tett eleget katonai kötelezettségének.

Id. Bazsik Gábor földműves (1890. Hgy.) 1911.
október 6-án vonult be Budapestre az I. huszárez-
redhez, ahol tényleges idejét szolgálta. 1914-ben a
mozgósításkor újból bevonult és az orosz frontra
került, ahol több ütközetben vett részt: Ravaruszka,
Rarance, Dobronouc, Dorna-Wattra, Pruth folyó. A
háború végén Vácott teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: O2, Br, Kcsk, Testvérei: Balázs és
János küzdöttek a világháborúban. Fia: ifj. B. Gábor
részt vett az orosz bolsevizmus elleni hadjáratban,
ahol fogságba esett, ahonnan rövid időn belül haza-
jött. 

Bazsik György gazdálkodó, tizedes (1877. Hgy.)
1898. október 5-án vonult be tényleges katonai szol-
gálatra Budapestre 1.h. huszárezredhez. Fegyver -
gyakor lati kötelezettségének három ízben tett ele-
get. 1914-ben a mozgósításkor Budapestre, a tré-
nekhez (utánpótlási csapat) vonult be. Innen ment
még ez év őszén az orosz hadszíntérre. Később áthe-
lyezték az 1.h. huszárokhoz. Ezredének kötelékében
ment a román harctérre, ahol részt vett a dorna-
wattrai, kirlibabai és a jakobéni harcokban, miköz-
ben 1916 őszén megsebesült, felgyógyulása után
tovább harcolt a román hadszíntéren. Később
Ukrajnában, mint a rendfenntartó csapat tagja tel-
jesített szolgálatot. Kitüntetései: Kcsk, Vas érdem-
kereszt. Sógora: Kitka Mihály a világháborúban hősi
halált halt.

Bobál János MÁVAG alkalmazott (1894. Hgy.)
1914. október 26-án vonult be Budapestre a 24.
vadászzászlóaljhoz. Innen vezényelték ki még ez év
december 27-én az orosz frontra. Majd az olasz harc-
téren is küzdött. Az orosz hadszíntéren részt vett
ezredének valamennyi hadmozdulatában és ott
1916. augusztus 21-én megsebesült. Felgyógyulása
után felülvizsgálaton fegyvernélküli segédszolgála-
tosnak minősítették, és mint ilyen teljesített szolgá-
latot a 2. számú ruhatárban egészen az összeomlá-
sig. Jelenleg is 25 %-os hadirokkant. A nemzeti had-
seregben is szolgált. 1940-ben rendkívüli fegyver-
gyakorlatot teljesített. Kitüntetése: Kcsk és sebesü-
lési érem (seb.é.) Sógorai: S. Kovács István és Pál
küzdöttek a világháborúban. 

Gombos Mihály földműves (1886.Hgy.) 1917.
október havában vonult be tényleges katonai szolgá-
latra, Bábolnára a székesfehérvári 2. méntelep-osz-
tályhoz. Innen Komáromba helyzeték át. Egy fegy-
vergyakorlaton is rész vett. 1914-ben a mozgósítás-
kor Budapestre  az 5.h lovashadosztályhoz vonult
be. Ezredének kötelékében ment az orosz frontra.
1916 április 3-tól a 32.k.gy.e. kötelékében harcolt

1916. augusztus 5-ig. Ekkor fogságba esett, ahonnan
1918. november 7-én tért vissza. Sógora: Juhász
Sámuel a világháborúban hősi halált halt. Bátyja:
István küzdött a világháborúban. Fiai: Mihály,
Sándor és Lajos kiszolgált katonák. Nagyatyja
néhai Gombos János az 1848/49-es szabadságharc
alatt Kossuth zászlója alatt küzdött.

Hajdú Pál gazdálkodó (1880.Hgy.) 1901-ben
vonult be ténylegesen katonai szolgálatra,
Budapestre a 32.k.gy.e-hez. Fegyvergyakorlati köte-
lezettségének három ízben tett eleget. A világhábo-
rú alatt 1914. augusztus 20-án újból bevonult és
ezredével a szerb frontra ment. Küzdött még az
orosz, olasz, román, albán, montenegrói harctere-
ken, miközben kétszer megsebesült. 1916. szeptem-
ber 14-én a román, 1917. október 24-én az olasz fron-
ton. Testvérei: Hajdu György a világháború hősi
halottja, János valamint sógora Tóth János küzdöt-
tek a világháborúban. Veje Kustra Pál részt vettek
az országgyarapító hadműveletekben. Édesapja
H.György rész vett az 1878-as boszniai okkupáció-
ban. 

F. Kovács Mihály gazdálkodó (1899.Hgy.) 1917.
február 10-én vonult be a 32.k.gy.e.-hez Budapestre.
Innen helyezték át kiképzésre, Nyíregyházára a 15
k.huszárezredhez. Ezredének kötelékében, mint
gyalogosított huszár ment ki az olasz frontra. Itt a 2.
huszárezred kötelékében részt vett az 1918. június
15-i piavei offenzíva harcaiban és itt 1918. június
végén súlyosan megsebesült. A Kcsk tulajdonosa.
Apósa: Babinecz Márton végigküzdötte a világhábo-
rút. Négy évig volt orosz hadifogságban.

Gy. Mkrva András, gazdálkodó (1897. Hgy.)
Budapestre vonult be 1915. október 15-én az
1.h.gy.e.-hez. Innen ment kiképzés után 1916 elején
az olasz frontra. Itt harcolt 1918. április 9-ig, mikor
is a Piave mentén vívott csatában megsebesült.
Felgyógyulása után tovább harcolt az olasz hadszín-
téren 1918 nyaráig. Ekkor első sebe kiújult és kór-
házba utalták. Nevezetesebb ütközetei: Görz,
Isonzo, Assiago, Piave. Kitüntetései: O1, és Kcsk.
Bátyja Pál, valamint apósa Kovács János küzdöttek
az első világháborúban. 

Réti (Rajkó) András, gazdálkodó, (1885. Hgy.)
1914. október havában vonult be Budapestre az élel-
mezési raktárhoz. 1916-ban áthelyezték a 32.k.gy.e.-
hez, Ezredének kötelékében ment ki az orosz front-
ra, ahonnan később az olasz hadszíntérre került. Itt
harcolt 1917. augusztusáig, ekkor Mte Santo közelé-
ben megsebesült. Felgyógyulása után ismét az olasz
fronton küzdött, ahol 1918. október 28-án francia
fogságba esett. A fogságból 1920. május 20-án tért
haza. Bátyja, Réti Mihály a világháborúban hősi
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halált halt. Testvére István, valamint sógori: Aszódi
Mihály küzdöttek a világháborúban. Fia, Mihály
1942. október 15-től küzd az orosz bolsevizmus elle-
ni harcokban.

Spisák Gábor gazdálkodó 1894. Hgy. Budapestre
vonult be 1914. október 26-án a 32.k.gy.e.-hez. Innen
áthelyezték a 24. Vadászzászlóaljhoz. Kiképzése
után az orosz frontra ment. Itt harcolt 1915. májusá-
ig, mikoris a Pruth folyó mentén megsebesült.
Felgyógyulása után ismét az orosz frontra került.
Küzdött még az olasz hadszíntéren is ahol légnyo-
mást szenvedett. A Kcsk tulajdonosa Nagybátyja,
Spisák András a világháborúban hősi halált halt.
Édesapja S. György, valamint sógorai Bereczki
József, István és András küzdöttek a világháború-
ban. 

vitéz Zmák István gazdálkodó, tizedes. (1893.
Hgy.) 1914-ben a mozgósításkor vonult be
Budapestre az 1.h. huszár ezredhez. Kiképzése után
innen vezényelték ki az orosz frontra. Itt részt vett
ezredének ütközeteiben 1917 őszéig. Majd
Ukrajnába került, ahol, mint a rendfenntartó csapat
tagja teljesített szolgálatot 1918. június 4-ig. Ekkor
64 bajtársával együtt hősi halált halt. Halála után
1938-ban avatták vitézzé. Kistüntetései: O1,O2,
Árvája vitéz Zengő (Zmák) János kiszolgált katona.
Sógorai Lukács János és Lukács István a világhábo-
rúban hősi halált haltak, Mihály küzdött a világhá-
borúban. 

A fentiekben említetteken kívül hosszabb hadi-
fogságba került még Gyetvan János, 1918. novem-
ber 28-án jött haza, Bagi (Kaputa) György, 1919.
október 22-én tért haza családjához. Réti (Rajkó)
András pedig csak 1920. május 20-án érkezett vissza
Hévízgyörkre. 

1919. május 5-én Aradon ellenkormány alakult,
melynek hadügyminisztere június 6-tól Horthy
Miklós lett. Június 10-én az ellenkormány minisz-
terelnöke gróf Károlyi Gyula elrendeli a „magyar
nemzeti hadsereg” felállítását. Egy hónappal
később már nem Horthy a hadügyminiszter, de
augusztus 9-én egy kormánytól és minisztertől „füg-
getlen” fővezérséget hoz létre. Egy héttel később,
augusztus 15-én Horthy Miklós fővezér leteszi a
hivatali esküt Habsburg József főherceg kormányzó
kezébe. Ezzel hivatalosan is átvette a fegyveres erők
feletti parancsnokságot. Ebben a nemzeti hadsereg-
ben teljesítet szolgálatot hosszabb – rövidebb ideig
néhány világháborút járt és szerencsésen hazatért
Hévízgyörki is. Aranyi László, Aszódi Pál, Benkó
Pál, id.Benkó Pál, Bobál János, Bobály János,
Erdélyi József, Maródi Pál, akiket a források emlí-
tenek.

1969-ben beszélgettem Sápi Lajos és Tóth
Mihály hévízgyörki lakosokkal, akik részt vettek az
első világháború harcaiban. Visszaemlékezéseiket
kiegészítettem a „Magyar Gyalogság” című könyv
vonatkozó részeivel.

Sápi Lajos 1914. október 27-én vonult be a csá-
szári és királyi, - vagy ahogy akkor nevezték a kai-
serlich und königlich (azaz k.u.k.) – sereg 32. gyalo-
gezredébe. Hamarosan megszökött, de miután
elkapták, büntetésből a 86. gyalogezredbe helyez-
ték. Háború van, Sápi katonaszökevény – mégis
életben marad! 1915-ben a 86. gyalogezred
Szabadkáról az orosz frontra vonult. Néhány nap
múlva Sápi számára véget ért a háború, mert
Jablonka-Csizma körzetében az oroszok körülzárták
egységüket, hadifogságba került. Rengeteg viszon-
tagság után 1916-ban Barnaulba került, ahol egy
községi tejszövetkezetben dolgozott harmadmagá-
val. 1917. májusában belépett a szakszervezetbe,
majd itt értesült az októberi forradalomról is.
Amikor Kolcsak seregei megtámadták a várost, Sápi
fegyvert fogott a szovjet állam védelmében.

Tóth Mihály 1915-ben az olasz frontra került, de
nem került bevetésre. Október elején Belgráddal
szemben fekszik egy lövészárokban, 7-én hajnalban
indul a támadás a szerb főváros ellen. Szerbia elfog-
lalása után Mitrovicáról indul a támadás
Montenegró ellen. A sikeres előrenyomulás során
elérik az Adriai tengert. Itt behajóznak, irány
Fiume, onnan ismét az olasz front. 1916. május 16-án
áttörik a frontot Roverettonál, eljutnak Asiagoig.
Ezután visszarendelik a csapatot. Júliusban Tóth
Mihály már a keleti fronton harcol az oroszok ellen.
Delatyn Nedvornaja, három hét szabadság, mely-
nek letelte után Kirlibaba térségébe kellett jelent-
keznie. 1917. nyarán Csernovicba húzódtak vissza,
itt érte őt az orosz bolsevik forradalom híre. Innen
lassan bár, de hazafelé indultak, 1918. november 28-
án érkezett vissza.

II. VILÁGHÁBORÚ

1942-ben az orosz fronton harcol többek között
Pintér Mihály, Fercsik Pál, id. Benkó Pál, Novák
János, Sápi Pál, Legéndi Sámuel, Réti (Rajkó)
Mihály, Réti (Rajkó) István, Tóth György, Bobál
Mihály, Gyetvan Gábor. Ők hazatértek a harcokból,
ezért szerepelnek a „Magyar gyalogság” oldalain.
Az alábbi felsorolt három györki férfi hősi halált halt
a fronton.

Fuferenda János sz.: Hévízgyörk 1907. október
4. (anyja neve: Hanzel Judit) a 4/III.zlj honvédje
akna telitalálat következtében 1942. szeptember 12-
én esett el Urivnél, temetési helye ismeretlen. 
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Matus Sándor, sz: Hévízgyörk, 1914. április 28.
(anyja neve: Viczián Erzsébet) a 13/II zászlóalj cím-
zetes szakaszvezetője gránátroncsolás miatt halt
meg 1942. július 29-én, Perejezsajanál. (A 2. Magyar
hadsereg négy napja kezdte meg állásainak elfogla-
lását a Donnál!) Temetési hely: Novij Gran
Hresztiki. 

S. Kovács Pál, sz.:Hévízgyörk 1909. december 4.
(anyja neve: Bobál Erzsébet) a 2. gépkocsizó lövész
zászlóalj honvédje pedig egy robbanólövedék miatt
vesztette életét Sztorozsevojenél, 1942.szeptember
20-án. Temetése: Rosszoski, sírjelszám:2699.

A doni katasztrófa után már a faluban is sokak
számára kétségessé válik a németek győzelme,
bizonytalan, hogy meddig tart még a háború. Az
alkalmanként kiutalt hadisegélyek nem oldanak
meg semmit a családfenntartót elvesztett családok
esetében. A helyi dokumentumok között rábukkan-
tam egy jegyzői jelentésre 1943. december 14-i kel-
tezéssel. Ebben Fehér István leírta, hogy 16 mező-
gazdasági munkás halt meg eddig a fronton, 37
ember tartózkodik a határon kívül, 27 férfi van még
itthon az országban állomásozó csapatoknál.

A „Béke poraikra” című munka adattárában
található három hévízgyörki katona, akik 1943-ban
haltak hősi halált az orosz fronton.

Basa János honvéd sz.: Hévízgyörk 1912. febru-
ár 11. (anyja neve: Nagy Anna) Volutánál 1943.dec-
ember 20-án tarkón lőtték. Malkowiczén temették
el, sírjelszáma:7878. A 34/I.zászlóalj katonája volt. A
település Lengyelországban van, Krakkótól keletre,
a 79. számú úttól nem messze, délre. 

Csoma Gábor sz.: Hévízgyörk 1914. március
23.(anyja neve: Hrágel Anna) a 2. önkéntes huszár-
század címzetes szakaszvezetője aknarobbanás
következtében halt meg 1943. január 25-én
Szemigyeszjatsz kojenél, itt is temették el. 

S. Kovács András sz. Hévízgyörk 1914. novem-
ber 22. (anyja neve: Dobronai Julianna) a 23. gyalo-
gezred ko. gpu. sz. tartalékos honvédje, sebelülésé-
be halt bele Lovronoban, 1943.január 26-án, ahol el
is temették.

1944 őszén, 1945 elején az egykori történelmi
Magyarország területén haltak hősi halált a követ-
kező hévízgyörki férfiak.

Aszódi Mihály. Hgy. 1915. augusztus 18. Kitka
Mária 27/III.zjl honvédje sérülése következtében,
Salgótarján 1944 november 27. temetés Salgótarján.
Később áttemették Hévízgyörkre 

Kiss János Galgagyörk 1920. május 19. Trihaj
Mária 61.hv.po.o. c.szkv-je lövés miatt, Serges 1944
szeptember 30. temetés: Serges. A források szerint
egyetlen embert temettek el ott, talán éppen Kiss
Jánost.

Kovács István Hgy. 1917.Sz(l)ucska Mária 1/I zlj.
2.szd. honvédje fejlövés következtében, Kőhányás -
puszta, 1945 január 26. temetés: Kőhányáspuszta.

Polyák Pál Hgy. 1917. Sági Mária 26.hv.zlj.23
szd.tart hadnagya, halálos haslövést kapott, 1944
szeptember 1. Csíkszentmárton, temetés Úz völgye 

Spisák Pál Hgy. 1910. október 8. Hajdú Viktória
1/II.zlj 5.szd. tart.honvédje elvérzett, 1944 szeptem-
ber 22. Pusztacsám, temetés u.o.

Tasnádi János Hgy. 1920. április 21. Erdélyi
Erzsébet 201.honi lgv.tü.o. honvédje vízbe fulladt,
1944 augusztus 11 Csepel temetés helye: Budapest.

Túróczi András Hgy. 1919. június 16. Bazsik
Erzsébet 25/III.zlj 7.szd t.honvéd aknaszilánk, 1944
szeptember  15 Torda temetési hely ismeretlen 

Az orosz fronton ebben az évben halt hősi halált 2
hévízgyörki férfi.

Bankó István Hévízgyörk sz.1921 július 31
(anyja neve: Alekva Judit) az 1/I. zászlóalj 3. száza-
dának, honvédje aknarobbanás következtében vesz-
tette életét Mikuliczynnál 1944 augusztus 10-én. Itt
is temették el 

Tóth Pál Hévízgyörk, sz.1914 április 5 (anyja
neve: Demcsák Róza) az 1/III. zászlóalj géppuskás
századának honvédje tüdőlövést kapott
Nadwornajánál és meghalt 1944 május 9-én. Itt
temették el, sírjelszám: 22497 

[...]

Dr. Balázs Józsefné tanítónő által összefogott
helyi népdalkör az idők folyamán országos hírnévre
tett szert. Számtalan fellépésük volt televízióban,
rádióban, pódiumokon. A mai napig létezik a nép-
szerű dalkör. Őrszigethy Erzsébet írt egy szociográ-
fiát 1986-ban: ’Asszonyok férfisorban” címmel.
Ebben olvashatunk egy epizódot Stümi Bözsi néni,
Bazan István és még néhány jelenlévő részvételével
történt beszélgetésről, mely nem a legjobb színben
tüntette fel az asszonyok és a vezetők közötti kap-
csolatot. Később, 1987-ben a falu akkori párttitkára
– Jakab Zsuzsa – közölte a csúcsvezetőség határo-
zatát: Balázs Józsefnét le kell váltani, a kórust egye-
síteni kell a turai népdalkörrel. Néhány hét múlva
Dr. Balázs Józsefné egy szerdai napra hívta össze a
kórust. Megjelent az összejövetelen az MSZMP
Gödöllői városi és városkörnyéki pártbizottság első
titkára is. A beszélgetés végére kiderült, hogy az
első titkárt tévesen tájékoztatták, hosszú csend után
megjegyezte: magukat senki sem zavarhatja szét.
Két évvel később, 1989. július 15-én Herenczik
Gyula – a párttitkár – elmondta a kórus vezetőjé-
nek, hogy a félretájékoztatást a hévízgyörki csúcs-
titkártól kapta.
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Ezután Dr. Balázs Józsefné rendszeresen a falu
önállóságáért küzdők rendelkezésére bocsátotta
laká sát a nyugodt beszélgetések lebonyolítására.
Elhatá roz ták, hogy dr. Bazan Istvánt vissza kell
hívni a tanácsi testületből. Aláírásgyűjtési akciókat
szerveztek, ügyelve arra, hogy a hatalmuk végnap-
jait élők ne tudjanak ellentámadásba lendülni. A lel-
kes és precíz munkának meg lett az eredménye, a
csúcstitkár minden alkalmat megragadott posztja
megtartásáért. Meg érdemlik, hogy neveiket itt fel-
soroljam: a teljesség igénye nélkül: Dr. Balázs
Józsefné, Bankó János, Bakos Tibor, Benei Ferenc,
Deme Viktória, Fercsik Gábor, Fercsik Mihály,
Fodorné Gyalog Éva, Mrkva András, Tusor
Jánosné, Torda Istvánné és Tóth Tibor. Általában
Balázsné lakásán jöttek össze. Miután elképzelései-
ket tisztázták egymás közt, megindult az aláírás-
gyűjtés faluszerte.

1989. május második vasárnapjára a Táncsics
Mihály utcába, Benei Ferenc háza előtt kisgyűlést
hívtak össze. Bazan István tanácstag is megjelent.
De megjelent Tóth Tibor is, aki akkor a közös tanács
műszaki előadójaként dolgozott. A csúcstitkár kár-
hoztatta mindazokat, akik az önállóság visszaállítá-
sáért küzdöttek. Aztán felszólalt Tóth Tibor, aki
határozottan visszautasította a csúcstitkár sértő,
embereket megalázó és rágalmazó szavait.

1989. június 15-re az Elnöki Tanács elnöke – meg-
győződve a györkiek kérelmének szabályosságáról –
népszavazás megtartását írta elő. Ennek eredmé-
nyeként 1990. január 1-jétől a község ismét önálló
lett. Egy kis közjáték előzte meg a falu új vezetésé-
nek kialakulását. Először is vissza kellett hívni dr.
Bazan István tanácstagot. Amikor ő ezt megtudta,
hasonló módon bejelentette Benei Ferenc és Torda
Istvánné visszahívását. 1989. július 30-án született
meg a döntés, eszerint dr.  Bazan 72 „nem” szavaza-
tot, Benei 90 „igen” szavazatot, végül Tordáné pedig
93 „igen” szavazatot kapott. Így dr. Bazan helyett a
hévízgyörki elöljáró Torda Istvánné lett. Tóth Tibor
már 1986 óta a közös tanács alkalmazottja volt, de
nem volt tanácstag. Ezen úgy segítettek, hogy az
Alsókert utcai Kustra Pál lemondott tanácstagságá-
ról, helyette lett Tóth Tibor a tanácstag, akit az
önállóvá vált falu új tanácselnökének már meg lehe-
tett választani. Ezt követően a rendszerváltás során
az új tanácselnök indult a polgármester választáson.
Még hat jelölt indult a választáson, eredmény 1040
szavazattal Tóth Tibor nyert, a többi hat jelöltre
260-an voksoltak.

(Részletek a készülő könyvből)
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2013-ban 
elhunytak névsora

Juhász Andrásné József A. u. 20.
Sápi Béla József A. u. 54.
Tóth Pálné Ady E. u. 136.
Benkő Mihályné Templom tér 16.
Maszlag Ferenc Ady E. u. 93.
Benkó Ferenc Ady E. u. 28.
Bobál Pálné Arany J. u. 25.
Tóth Imre Szahara u. 11.
Bazan Mihályné Vörösmarty u. 3.
Barta Sándorné Ady E. u 116.
Nyirő Gézáné Fürst S. u. 52.
Vaigel Mihályné Ady E. u. 50.
Dudás István Ady E. u. 112.
Bazsik Ferencné Kossuth L. u. 127.
Kliment Frigyes Gyümölcsös 3772/6.
Kovács István Nyár u. 34.
Aszódi Mihályné Vörösmarty u. 15.
Kustra István Alsókert u. 3.
Hartmann Ferencné Kossuth L. u. 58.
Blaskó Jánosné Hajnal u. 4.
Bobál Mihályné Ady E. u. 118.
Gyetván Mihály Ady E. u. 94.
Brenner Pál Alsókert u. 10/a.
Varga Sándor Táncsics M. u. 29.
Aszódi Pálné Kossuth L. u. 130.
Toldi István Hajnal u. 3.
Kerekes Károly Tavasz u. 24.
Szilasi Józsefné Gyümölcsös 3772/5.
Bazsik Károly Tavasz u. 1/a.
Pető Ferencné Úttörő u. 8.
Tóth Julianna Kossuth L. u. 95.
Bankó Mihály Alsókert u. 2/a.
Hajdú Istvánné Kossuth L. u. 36.
Angyal Pál Petőfi S. u. 17.
Kossúth Mihály Erdély u. 1.
Lakó Józsefné Béke u. 32.
Kovács János Kossuth L. u. 11.
Benkó János Kossuth L. u. 3.
Danis Pálné Nyár u. 25.
Mrkva András Kossuth L. u. 110.
Vaigel Mihályné Petőfi S. u. 4.

H
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