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Kedves televíziónézők! Kedves hévízgyörkiek! Kedves válasz-
tópolgárok! Tisztelt képviselőtestület! Hölgyeim és uraim!

Engedjék meg, hogy polgármesteri székfoglalómat a 
köszönet szavával kezdjem. Először a köszönetemet és 
nagyrabecsülésemet a hévízgyörki választópolgároknak 
fejezem ki, amiért a 2006. évi önkormányzati választáso-
kon térségünkben a legnagyobb részvételi arányt produ-
kálták, és az országos átlag fölött teljesítettünk.

Köszönöm a Választási Bizottság elnökének, a Vá-
lasztási Bizottság tagjainak, a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak, valamennyi delegáltnak azt az óriási munkát 
és áldozatvállalást, amit 2006. október 1-jén tettek és vé-
geztek.

Köszönöm a polgármesteri hivatal és az intézmények 
dolgozóinak az áldozatos munkájukat, továbbá nem 
utolsó sorban a családtagoknak, hogy ezt a csodálatos 
október 1-i vasárnapot a családok rovására a közösség 
javára fordították.

Nagy öröm számomra, hogy már a 2002. évi önkor-
mányzati választásokon is és a 2006. évi önkormányzati 
választásokon is előbb kettő, most pedig három polgár-
mesteri programból és huszonöt képviselőjelöltből vá-
laszthattak. Ez nem jelent mást, mint hogy a falunkban, 
a településünkön vannak vállalkozó kedvű emberek, ci-
vil szervezetek, akik vállalják előbb a megmérettetést a 
felelősségteljes közéleti munkára, majd megválasztásuk 
esetén becsülettel végzik is azt. Önöknek pedig, kedves 
választópolgároknak alternatívát nyújtanak a választás 
lehetőségéhez.

Köszönöm Tóth Tibornak a tizenhat éves polgármes-
teri munkáját.

Köszönöm Tóth Gábornénak alpolgármesteri és kép-
viselői tevékenységét.

Köszönöm az előző testületben tevékenykedő vala-
mennyi képviselő munkáját.

Ahogy ígértük, az első és legfontosabb, hogy 
Hévízgyörk 3 048 lakójával beszélő viszonyban van a 
polgármester. Ezért a kommunikáció és az információ-
csere nem ütközik akadályba, a javaslatok befogadásá-
nak nincs akadálya.

Ahogy ígértük, a civil szervezeteknek –még a cég-
bíróságnál be nem jegyzetteknek is– tanácskozási jogot 
biztosítunk, és a tárgyalóasztalnál helyet biztosítunk a 
képviselőik számára.

Az egyházak helyi vezetőit rövid időn belül felkere-
sem, és kérem őket, hogy javaslataikkal, véleményük-
kel támogassák a képviselőtestületet, az önkormányzat 
munkáját a hévízgyörki emberek javára.

Valamennyi intézményt és vezetőjét, továbbá mun-
katársait föl fogom keresni kettő héten belül. Ezeken a 
találkozókon áttekintjük az intézmények helyzetét, majd 
a bizottságok, illetve a képviselőtestület kidolgozza a rö-
vid-, közép- és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit.

A nyilvánosság fontosságát szeretném hangsúlyoz-
ni és minden képviselőtestületi üléshez és minden 
hévízgyörki rendezvényhez a nyilvánosság erejét kérjük, 
és kérjük a Galga Televíziót, hogy olyan megállapodást 
kössön velünk, mi pedig olyat velük, hogy minden egyes 
rendezvényünk a nyilvánosság elé kerülhessen.

Nagyon fontosnak tartjuk a kistérség, ezen belül is az 
alsó Galga-völgye négy településének szoros, őszinte, a 
közös célokat támogató együttműködését, ezért novem-
ber elejére Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura polgár-
mestereit és a négy településen működő civil szervezetek 
képviselőit egy közös megbeszélésre hívom Hévízgyörkre, 
és ezzel megalapozzuk a rendszeres, szoros együttműkö-
dést és a közös, erős és hatékony érdekérvényesítést akár 
a kistérségben, akár a régióban.

Választási ígéreteinket meg fogjuk valósítani, viszont 
arra kell egy kis idő, hogy a jelenlegi, nem egészen rózsás 
pénzügyi helyzetet megváltoztassuk és olyan irányba 

Polgármester székfoglaló beszéde

(fotó: Marcsiner Ferenc)
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fordítsuk, hogy a településünknek saját forrása legyen, 
mely nélkül nagyszabású fejlesztéseket elindítani nem le-
het. Ennek érdekében az első lépést megtesszük már ma, 
az alakuló ülésen. Nevezetesen a főállású polgármester a 
település pénzügyi helyzetére való tekintettel a fizetését a 
település fejlesztésére, a saját forrás megteremtésére fog-
ja fordítani. Ez az összeg alapja lesz az első 30-40 millió 
forintos pályázat önerejének, önrészének. Azt gondolom, 
és tudom, hogy a forrás bővítésének a megteremtése lesz 
az alapja a következő 4-8 év pályázatainak. A siker pe-
dig akkor lesz meg, ha a pályázatok, a bizottságok, a civil 
szervezetek, Hévízgyörk valamennyi lakója ehhez a saját 
részét hozzáteszi, bármilyen formában. A bármilyen for-
ma alatt értem, hogy ki-ki képessége szerint formáljon 
véleményt, bíráljon, álljon elő ötletekkel, tegyen javasla-
tot, de elég akár egy biztató szó vagy mosoly azoknak az 
embereknek, akik erre a nehéz, embert próbáló feladatra 
vállalkoztak, Önök pedig a vállalkozásukat megválasztá-
sukkal megjutalmazták.

Mint ahogy itt is látják, ez a testület, amelyet Önök 
megválasztottak, több mint négy éve a csapatmunkát 
tartotta és tartja fontosnak, mert ma, 2006. és 2010. kö-
zött csak úgy lehet eredményt elérni, ha nem önállóan, 
egyenként, hanem csapatban, együtt tevékenykedünk.

Ígérem Önöknek, hogy ez a testület együtt eredmé-
nyeket fog elérni, mert mindenki a saját szakértelmét és 
a közösség erejét fogja előtérbe helyezni.

Kérem, támogassanak minket, és 2010-ben közös 
eredményként szép sikerekről fogunk beszámolni!

Zárszóként két személyes élményemről, mint polgár-
mester, hadd adjak Önöknek tájékoztatást!

A választás éjszakáján együtt örültünk a sikernek, 
amikor számtalan gratuláció személyesen és sms-ben ér-
kezett, és a szomszédos két település reprezentánsai átjöt-
tek, és együtt örültünk a térség sikerének. Jó érzés volt…

A másik: október 14-én, Bagon rendezték meg a Por-
törő díj első népdal- és néptáncművészeti rendezvényét. 
Ez Horváth Misi emlékére történt. Az alapítvány és az 
egyesület elnöke -aki jelen van és köszöntöm őt- egy 
olyan ötlettel állt elő, hogy a művész emlékére évenként 
egy népdalfesztivált rendeznek Bagon és ennek most 
volt az első rendezvénye. Egy szóló és két kórus vett részt 
Hévízgyörkről, nagy sikerrel. Az eredményhirdetést ki-
csit szorongva vártam, bár titokban bíztam a sikerben. 
Nem kellett sokat várni, az első bejelentés így hangzott: 
„Népdal kategóriában a Hévízgyörki Népművészeti 
Egyesület első helyezést ért el.” Erről a helyről is szeret-
nék gratulálni nekik és a résztvevőknek is.

Én kívánom a hévízgyörki embereknek és a polgár-
mesternek, hogy az elkövetkezendő négy évben sok-sok 
szép élményben legyen részünk, sok-sok sikerben legyen 
részünk, melyeknek együtt örülhetünk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Bobál István

polgármester

Bobál István polgármester 
október 23-i ünnepi beszéde a Művelődési Házban

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves egybegyűltek!

Nagy öröm számomra, hogy így, együtt, méltóképpen 
ünnepelhetjük meg az 1956-os forradalom 50. évfordu-
lóját. Mindannyian tudjuk, hogy 1956. történései a mai 
napig vitatott témának számítanak, ezért külön megtisz-
teltetésnek érzem, hogy a történelem ezen időszakával 
kapcsolatos gondolataimat megoszthatom Önökkel.

Az 50-es évek kezdetétől az emberekben egyre jobban 
és jobban növekedett az ellenszenv, keserűség a kommu-
nista diktatúra ellen. Abban a diktatórikus rendszerben 
kemény retorziókra számíthatott az, aki a hatalmat bírál-
ta. 1956 nyarán már szinte tapintható volt a feszültség. 
1956. október 6-án volt a koncepciós per alapján halál-
ra ítélt Rajk László és társainak újratemetése. Százezrek 
gyűltek össze a Kerepesi temetőben. A rendszer bűnössé-
ge és gyengesége a felszínre került.

Sztrájkok robbantak ki, harsány, ellentmondást nem 
tűrő vélemények láttak napvilágot. A folyamatos elége-
detlenség hatására egyre többen mertek szólni, egyre 
többen és egyre nyíltabban bírálták a fennálló rendszert. 
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Egyre nagyobb késztetést éreztek arra, hogy kimondják 
véleményüket, hangot adjanak elégedetlenségüknek. A 
nép lelke forrongott.

Utálták a választási csalásokkal rájuk erőszakolt, szov-
jetet kiszolgáló vezetőket, a Szovjetunió állandó dicsőíté-
sét, a vörös zászlókat, vörös csillagokat a sarló-kalapáccsal, 
a, nemzeti himnuszunk helyett énekelt Internationálét. 
Utálták a rájuk erőszakolt április 4-ét, amit felszabadu-
lásnak neveztek, a cirkuszi jellegű május 1-jei felvonu-
lásokat. Megvetették a kétszínűséget, a sok hazugságot, 
a csalásokat, a nemzeti öntudat becsmérelését. Magyar 
nem lehetett magyar a saját hazájában. Elkeserítő volt a 
jövő, gyermekeik sorsát is a hatalom akarta irányítani, 
megszabva ki milyen iskolába mehet, milyen pályát vá-
laszthat, függetlenül attól, hogy mihez van kedve, vagy 
tehetsége. A diktatórikus Rákosi-rendszerben élők de-
mokratikus országot akartak. Csodálatos, szinte mámo-
rító érzés lehetett újra szabadon véleményt nyilvánítani, 
újra énekelni: „Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Haza”. 
Úgy érzem, nehéz ezt megértetni, elmagyarázni a mai, fi-
atalabb generációknak. Aki nem élte át mindezt, aki nem 
volt ott, nehezen tudja érzékelni ’56 szellemiségét.

Azt hiszem, sőt biztosan tudom, hogy 1956. október 
23-a és a forradalomban részt vevők ugyanolyan elisme-
rést érdemelnek, mint 1848-49 hősei. 

Tisztelt Ünneplő közönség!

1956. október 23-a kedd, úgy indult, mint a többi hét-
köznap. Kora délután azonban futótűzként terjedt a hír, 
hogy a budai Duna parton a Műegyetem felől az egyete-
misták nagy tömegben, zárt sorokban vonulnak a Bem 
szobor felé nemzetiszínű zászlókat lobogtatva, nemzeti 
dalokat énekelve, és csatlakozásra buzdítva a többieket.

Megkoszorúzták Bem tábornok szobrát, rokonszen-
vet, együttérzést kifejezve a szabadságukért felvonuló 
lengyelek mellett. 

Mit szerettek volna ’56 hősei? Mindenek előtt a kom-
munista pártdiktatúra helyett szabad választásokon ala-
puló demokratikus államformát. A többpártrendszer 
bevezetését, a társadalmi szinten kiváltságos pártarisz-
tokrácia eltörlését. Az elnyomó szervek (ÁVH) azonnali 
felszámolását. A szovjet csapatok kivonását országunk-
ból, a katonai blokkból, a Varsói Szerződésből való azon-
nali kilépést. A munkabérek reálértékének helyreállítását 
és a beszolgáltatások eltörlését. Természeti kincseink, az 
urán, a bauxit szabad áron való értékesítését. A szovjet 
kultúrpolitika helyett teljes vallásszabadságot, hagyomá-
nyainknak megfelelő oktatást. Független sajtót, a vörös 
csillag, sarló-kalapács helyett a Kossuth címer visszahe-
lyezését nemzetiszínű zászlónkba, a gyűlölt Sztálin szo-
bor eltávolítását, és nagy nemzeti ünnepünk, március 15. 
visszaállítását.

A nemzeti zászlókból kivágták a sztálinista címert, 
leverték a vörös csillagokat, leszedték a vörös zászlókat 

és a városligeti Sztálin-szobrot is ledöntötték. A szobor 
bábu módjára dőlt a földre, a nép játékszerévé vált. Az 
emberek már nem elégedtek meg a békés eszközökkel, 
a meg nem hallgatott szavakkal. A jelképek rombolása 
tovább erősítette a népet. Már nemcsak érezték, hanem 
látták is a rendszer gyengeségét. A lyukas zászló szim-
bólummá vált. A hatalmas szobor feldöntése a rendszer 
összeomlását jelképezte.

A magyar kommunista vezetés tehetetlenné vált. Ok-
tóber 23-át követően mindenre elszánták magukat. Nem 
riadtak vissza a fegyvertelen tömegbe lövetéstől sem. Bu-
dapesten a Kossuth téren, Mosonmagyaróváron, Miskol-
con, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Gödöllőn, 
Tatán, Zalaegerszegen és még sorolhatnám, hogy hány 
helyen a párt karhatalmistái, az ÁVH osztagok a fegy-
vertelen tüntetők közé lőttek. Szomorú része ez a magyar 
történelemnek, amikor magyar ember magyar ember el-
len fogott fegyvert.

Az 1956-os magyar forradalom november 4-én új 
fordulatot vett. A szovjet csapatok Magyarországra tör-
tek, s kegyetlen mészárlásba kezdtek. A forradalom el-
bukott, ám ez a kis nép hősiesen harcolt a betolakodók 
ellen. Rést ütött a legyőzhetetlennek hitt Vörös Hadsereg 
testén, de a hatalmas túlerővel, a rengeteg páncélos harc-
kocsival szemben tehetetlen volt. A művelt Nyugat néma 
maradt, a magyar forradalmat magára hagyták. Kádár 
Jánost moszkvai elvtársai hatalomra segítették, uralma 
38 évig tartott. Közben persze leszámolt ellenfeleivel és 
ellenségeivel. Nagy Imrét és társait kivégeztette, de kö-
rülbelül 500 magyar forradalmárt is megfosztott életé-
től. Több ezren raboskodtak a szocialista börtönökben 
és több, mint kétszázezer honfitársunk szóródott szét a
nagyvilágban és kényszerült második haza választására: 
Anglia, Kanada, Egyesült Államok, Dél-amerikai orszá-
gok, Ausztrália nyújtott legtöbbjük számára menedéket.

Látnunk kell hát, hogy mi is ’56 üzenete. Mit is kelle-
ne éreznünk ezen a napon? Kétséget minden bizonnyal 
nem. Mert senki sem kételkedhet a tettek nagyságában. 
Lehet, hogy nem igazán tudjuk értékelni az akkor küz-
dő magyarok cselekedeteinek nagyságát. De gondoljunk 
csak 1989-re! Akkor érte el Magyarország az igazi sza-
badságot! Amiért 1848-ban és 1956-ban magyarok ezrei 
adták életüket. Ezrek vérének áldozatát nem vehetjük 
semmibe! Értékelnünk kell a tőlük kapott szabadságot! 
Ha csak a mai napon egy pillanatra is, de gondoljunk 
mély alázattal és tisztelettel az 1956-os forradalom hő-
seire!

Végezetül hadd köszönjem meg, hogy úgy döntöttek, 
részesei lesznek ennek a múltidézésnek, és részvételükkel 
megtisztelik ünnepi megemlékezésünket.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hévízgyörk, 2006. október 23.
Bobál István
polgármester
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Jelölt neve 1. körzet 2. körzet 3. körzet összesen

Bobál István 225 251 313 789
Gohér Balázs 40 25 20 85
Tóth Tibor 314 223 187 724
összesen 579 499 520 1598

Polgármester-választás 
Hévízgyörk 2006. október 1.

Kislistás szavazás

Jelölt neve 1. körzet 2. körzet 3. körzet összesen

Angyal János 134 106 162 402
Balázs Bálint 152 125 185 462
Bazan Tibor 245 194 264 703
Bazsik Ferenc 
István 121 119 75 315

Benkó László 183 165 189 537
Bobál István 229 218 300 747
Csoma István 254 217 255 726
Fercsik Tibor 176 159 188 523
Fercsik Zsolt 119 132 103 354
Gedei Tibor 166 167 133 466

Hajdú Éva Margit 188 179 261 628
Hajdú Gábor 178 104 149 431
Hegedűs Kálmánné 185 147 111 443
Kliment Frigyes 118 116 136 370
Kovácsné Toldi 
Ildikó 196 148 194 538

Kustra Hajnalka 
(Fercsik Hajnalka) 92 73 64 229

Kustra Pál 144 142 140 426
ifj. Pető Ferenc 216 160 103 479
Pintér Sándor 167 191 176 534
Pintér Tiborné 222 195 141 558
Rajkó Gábor 242 175 242 659
dr. Sápi Attila 213 165 122 500
Szovics Mihály 286 215 155 656
Torda Mónika 
Erika 201 161 114 476

Tóth Gáborné 169 150 156 475
összesen 4596 3923 4118 12637

1956-os 
kitüntetettek

Idén különös jelentőséggel bírt az 1956-os 
eseményekre való megemlékezés helyi szin-
ten is. Hévízgyörkön is él még két ember, 
akik 1956-ban tetteikkel elősegítették, hogy 
1989-ben megtörténhetett a rendszer váltás. 
Nekik köszöntük meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50. évfordulóján 
tetteik nagyságát, amelyet egy oklevéllel és 
emlékéremmel testesítettünk meg.

Bobál István polgármester

Szavazópolgárok száma: 2431; érvényes szavazatok száma: 1598; megjelenési arány: 65,73%.
Polgármesternek Bobál Istvánt választották, a képviselőtestületbe bejutottak nevét a listában színnel jelöltük.

Lista neve 1. körzet 2. körzet 3. körzet Összesen

PMTE-Élőlánc 7 8 10 25

MSZP 200 163 137 500

MDF 21 22 20 63

FIDESZ-KDNP 304 258 320 882

MÖSZ-PMKIK 8 2 1 11

DUNAKANYAR KPE 0 1 1 2

MIÉP 10 9 13 32

SZDSZ 23 14 5 42

ÖSSZESEN 573 477 507 1557

Lista neve Összesen

PMTE-Élőlánc 25

MSZP 500

MDF 63

FIDESZ-KDNP 882

MÖSZ-PMKIK 11

DUNAKANYAR KPE 2

MIÉP 32

SZDSZ 42

ÖSSZESEN 1557

Lista neve Összesen

FIDESZ-KDNP 882

MSZP 500

MDF 63

SZDSZ 42

MIÉP 32

PMTE-Élőlánc 25

MÖSZ-PMKIK 11

DUNAKANYAR KPE 2

Választási eredmény
Listás szavazás
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Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 2007. évben a gépjármű-
vek után fizetendő adó eddigi legjelentősebb változása 
következik be. A jogszabályi módosítás érinti a személy-
gépjárművek, motorkerékpárok adóalapját, az adó 
mértékét, az adómentességet, valamint a katalizátor 
utáni adókedvezményt.

A 2007. január 1-től életbe lépő jogszabályi változá-
sokkal néhány gépjárműtípustól eltekintve

–  mint a tehergépjárművek, autóbuszok – lényegében 
megszűnik a köznyelvi szóhasználattal élve a 
„súlyadó”-nak nevezett adónem. Helyébe egy, a 
gépjárműnek (mint adótárgynak) az értékéhez 
igazodó adóteher lép, amely az autó életkora és a 
motor teljesítménye alapján kerül megállapításra.

Az adó alapja és mértéke:

2007-től érvénybe lépő szabályozás szerint az adó alapja 
a személyautó környezetvédelmi igazolólapján (zöldkár-
tyán) feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítmény lesz.

Az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármű gyár-
tási évétől eltelt idő fogja meghatározni a következők 
szerint:

–  gyártási évében és az azt követő  
3 naptári évben 300 Ft/kilowatt

–  gyártási évet követő  
4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt

–  gyártási évet követő  
8-11. naptári évben 200Ft/kilowatt

–  gyártási évet követő  
12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt

–  gyártási évet követő 16. naptári évben  
és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt.

Megmarad viszont az önsúly szerinti adóztatás az 
autóbuszok, nyergesvontatók, lakópótkocsik esetében 
(változatlan adómértékkel, vagyis minden megkezdett 
100 kg után 1200 Ft.). A tehergépjárműveknél szintén 
nem változik az adóalap, amely az önsúly + a raksúly 
50%-a.

Adómentesség:

A jelenlegi szabályozás szerint a súlyos mozgáskorláto-
zottsághoz kapcsolódóan külön kérelem alapján adó-
mentesség van érvényben. Gépjárműadó mentesség jár a 
súlyos mozgáskorlátozott személy rendszeres szállítására 
szolgáló gépjármű után, amennyiben annak tulajdonosa 
a súlyos mozgáskorlátozott, vagy annak Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója, élettársa, vagy szerződés alapján 
tartásra kötelezett személy, aki a súlyosan mozgáskorlá-
tozottal ugyanazon településen lakik. 

Jövőre szűkül az igényre jogosultak köre. A hozzátar-
tozó gépjárműve csak abban az esetben lesz adómentes, 
ha az általa rendszeresen szállított súlyos mozgáskorlá-
tozott személy 14. életévét még be nem töltött, vagyis 
kiskorú gyermek, és vele közös háztartásban él. A men-
tesség feltétele lesz még az is, hogy a gépjármű nem lehet 
személyszállító taxi besorolású, és teljesítménye nem érheti 
el a 100 kilowattot. Ha a mentességre jogosult tulajdonában 
több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a 
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár majd.

Adókedvezmények

Személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 2007. 
évtől megszűnik a 20, 30, illetőleg 50%-os katalizátor 
utáni környezetvédelmi kedvezmény.

A tehergépjárművek, autóbuszok vonatkozásában meg-
marad a 20, 30, 50%-os kedvezményi rendszer, azonban 
megszűnik a 4-es környezetvédelmi osztály besorolású 
(EURO II-es) tehergépjárművek, autóbuszok utáni ked-
vezmény. Az 5-8. környezetvédelmi osztály besorolású 
(EURO III-as) tehergépjárművek, autóbuszok után 2007. 
évtől a jelenlegi 30% helyett 20% kedvezmény jár, a 9-13. 
környezetvédelmi osztály besorolású (EURO IV-es vagy 
EURO V-ös) tehergépjárművek, autóbuszok után pedig 
30% a környezetvédelmi adókedvezmény. A nyerges vonta-
tók esetében a 4-es környezetvédelmi osztályú (EURO II-
es) gépjárművek után megszűnik a kedvezmény, az EURO 
III-as besorolású gépjárműveket 30%, az EURO IV-es vagy 
V-ös besorolásúakat pedig 50%-os kedvezmény illeti meg.

Essen szó a motorkerékpárok adókötelezettségéről, 
annak változásáról is. Olyan motorkerékpárok után is 
adót kell fizetni jövő évtől, melyek eddig nem voltak 
adókötelesek. Ilyenek a 250 cm3 alatti, rendszámtáblával 
ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok. A 
segédmotoros kerékpárok, mopedek továbbra sem lesz-
nek adókötelesek.

Az előbbi jogszabályi ismertetés alapján – ha valaki 
utána számol – 2007. évtől a személy gépjárművek 
éves adótétele közel a duplájára, vagy még ennél is 
nagyobb mértékben fog emelkedni.

A személygépkocsi tulajdonosok számára az adó 
tulajdonképpen az autó értékét fogja követni. Az újabb 
autók tulajdonosai többet fizetnek majd, míg az idősebb 
autók után bár emelkedik, de kevésbé nő az adóteher.

A 2007. évi adófizetési kötelezettségről minden ügy-
fél határozatban értesül.

Hévízgyörk, 2006.november 16.
Tóth Jánosné 
adóügyi e.a.

Tájékoztató a 2007. évi gépjárműadó változásokról
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Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása a települések közötti társadalmi, gazdasági, 
földrajzi, táji és kulturális azonosságokat figyelembe 
véve 2004. július 7-én jött létre Aszód, Bag, Domony, 
Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Verseg, majd 
Tura települések önkormányzatainak képviselő-testületi 
döntése alapján.

A Társulásnak a statisztikai kistérség minden tele-
pülése alapító tagja.

A Társulás többcélú kistérségi társulásként jött létre, 
azonban kezdetben csak területfejlesztési feladatokat 
látott el – Kistérségi Fejlesztési Tanácsként –, a közös 
feladatellátás szervezése az elmúlt év őszén indult meg. 

A társulás célja, hogy a kistérség és a hozzá kapcso-
lódó települések fejlesztése, területfejlesztési programok 
kialakítása és megvalósítása, a kistérségi szintű közszol-
gáltatások és közigazgatási feladatok nyújtása közösen és 
összehangoltan valósuljon meg. Fontos elvárás továbbá, 
hogy az önkormányzatok az együttműködéssel minél 
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználá-
sával biztosítsák a mind magasabb szintű önkormányza-
ti feladatellátást és szolgáltatást.

Mérföldkőnek minősül az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2005. október 
13-án történt nyilvántartásba vétele, amely lépés lehe-
tővé tette az ellátott feladatokhoz kapcsolódó normatív 
finanszírozás igénylését.

A Társulási megállapodásban vállalt feladatok:
1. közoktatási feladat:

–  A közoktatási intézményi feladat terén a társult 
önkormányzatok fenntartásában működő köz-
oktatási intézmények körében szervező, irányító 
feladatokat lát el.

–  A közoktatási szakszolgálati feladat terén a 
Társulás szakszolgálati ellátást biztosít a többcélú 
társulásban résztvevő önkormányzatok területén 
élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így külö-
nösen: logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, 
nevelési tanácsadást.

Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata 
2006. január 1. napjától működik, a Pest Megyei 
Önkormányzattól átvett Nevelési Tanácsadó bázisára 
épülve. A tevékenységi kör folyamatosan bővül: 2006. 
szeptemberétől a Szakszolgálat látja el a településeken a 
logopédiai feladatot: Aszódon és Turán főfoglalkozású 

közalkalmazottak dolgoznak, a többi településen megbí-
zási szerződéssel dolgozók látják el a feladatot.

Ellátási adatok:
–  az elvégzett képességvizsgálatok száma: 562 fő/félév
–  a logopédiai vizsgálatok száma: 120 fő/félév
A Társulási Tanács 2006. augusztus 1-jétől 5 évre 

– pályázat útján – kinevezte a Szakszolgálat vezetőjét. 
2. szociális-gyermekjóléti feladatok:
–  A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása két 

mikro-térségi központban történik:
• gyermekjóléti feladat (Aszód és Tura mikro-térségben)
• családsegítési feladat (Aszód és Tura mikro-térségben)
• házi segítségnyújtás (Aszód és Tura mikro-térségben)
A fenti feladatokat az aszódi mikro-térségben az 

Aszód Város Önkormányzata/Gondozási Központ, a 
turai mikro-térségben az intézményfenntartó társulás 
intézménye látja el.

A kistérségi feladatellátásból következően az intéz-
mények bevételeik jelentős növekedésével számolhattak 
januártól: a kistérségi kiegészítő normatív támogatás 
igénylésével az aszódi mikro-térség 8.665 ezer Ft, a turai 
intézményfenntartó társulás 11.723 ezer Ft többlettel 
valósíthatja meg a feladatait.

–  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a társulás 
minden településére kiterjedően.

A Társulás a HB Security Biztonságtechnikai és 
Vagyonvédelmi Kft.-vel kötött ellátási szerződést a fel-
adat ellátására. A szolgáltatás az ellátottak számára térí-
tésmentes.

A telepített készülékek száma 2006. szeptember 30-
án 250 db:

Aszód 74 db
Bag 108 db
Galgahévíz 3 db
Iklad 15 db
Kartal 26 db
Verseg 24 db
–  Támogató szolgálat (ÉFOÉSZ – Galgamenti 

Támogató Szolgálat) ellátási szerződéssel az egész 
társulásra kiterjedően.

A Támogató Szolgálat tevékenységéhez 3,5 millió 
Ft éves normatív támogatást kap a térségi feladatellátás 
megvalósításához.

3.  A területfejlesztéssel kapcsolatos elvégzett felada-
tok a következő fő témakörök szerint csoportosít-
hatók: 

Tájékoztató az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása  

tevékenységéről
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–  Az Aszódi kistérség fejlesztési koncepciójának elké-
szítése, majd a 2006. évi felülvizsgálata

–  A 2007-2013-as tervezési ciklus fejlesztési prioritá-
sainak meghatározása

–  A hatvani állati-hulladék gyűjtő és átrakó állomás 
létesítéséhez való csatlakozás

–  A LEADER+ programban való részvétel
–  A társulás honlapjának elkészítése (kistérségi por-

tál létrehozása)
A területfejlesztési feladatok szervezésére a lakosság-

arányosan számított normatív támogatáson kívül pályá-
zati úton 17 millió Ft-os támogatáshoz jutott a Társulás.

4.  2007-től a társulási szintű feladatellátás bővül:
–  belső ellenőrzési feladatok ellátása a társult tele-

pülések önkormányzatai és költségvetési szervei 
számára

–  tanügy-igazgatási és pedagógiai szakmai szolgálta-
tások kistérségi szintű szervezése

Ezen belül: 
•  az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tan-

ügy-igazgatási feladatok segítése
•  az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások 

rendszerének kistérségi szintű összehangolása
A folyamatban lévő főbb projektek:
•  A kistérség településeinek felszíni vízelvezetési 

problémáinak megoldására szakmai koncepció, 
program és cselekvési terv kidolgozása, beleértve 
a Galga patak árterének rendezési alternatíváit, 
valamint a kapcsolódó kerékpárút megvalósítási 
lehetőségeit. 

•  Kistérségi informatikai fejlesztési program készítte-
tése, amely átfogja a koncepcióban megfogalmazott 
részterületeket és szolgálja a célkitűzéseket.

•  Kistérségi „humánerő-térkép” készíttetése, amely 
megalapozza a koncepcióban megfogalmazott - 
humánerőt érintő - fejlesztési projekteket, a pályá-
zati programok kidolgozását.

•  A kistérségi közoktatási cselekvési terv elkészítése.
•  A kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncep-

ció elkészítése.
•  Kistérségi egészségterv kidolgozása.
Az önálló munkaszervezet létrehozása, a szükséges 

infrastruktúra kialakítása
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Társulása 

munkaszervezeti feladatait 2005-ben Aszód Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látta el a 
jegyző irányításával. 

2006. január 1-jétől létrejött az önálló munkaszervezet 
– önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiségű költség-
vetési szerv. Az munkaszervezetnek 2006. április 1-jétől 
van – pályázat útján választott – kinevezett vezetője.

A munkaszervezet jelenleg 3 főállású alkalmazottal 
látja el a Tárulás működésével, a közös feladatellátással 
kapcsolatos feladatokat.

A Társulás elérhetősége: 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása 
Aszódi Kistérségi Iroda
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.
Tel./fax: 28/400 676
Honlap: www.aszodikisterseg.hu
E-mail:  kistersegaszod@invitel.hu

info@aszodikisterseg.hu

Eszes Katalin irodavezető
Aszódi Kistérségi Iroda

Természetesen a honlap tartalma folyamatos bővítés-
re, javításra szorul, amihez mindenki segítségére számí-
tunk. Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a térség civil és 
gazdálkodó szervezetei szerepeljenek adatbázisunkban, 
valamint várjuk a kistérséggel kapcsolatos híreket, ese-
ményeket és fotókat.

Célunk, hogy a honlap interaktív legyen, hozzájárul-
jon a térségi összefogás erősítéséhez, és mindenki megta-
lálja rajta a számára hasznos és érdekes információkat.

Amennyiben javaslatuk, észrevételük van a weblappal 
kapcsolatban, kérjük jelezzék azt az

info@aszodikisterseg.hu vagy a
videkfejlesztesimenedzser@aszodikisterseg.hu 

e-mail címen.

Aszódi Kistérségi Iroda

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy novembertől mű-
ködik az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulása honlapja (www.aszodikisterseg.hu), melyet 
ajánlunk figyelmükbe. 

A portálon információkat találnak az Aszódi kistér-
ségről (tanulmányok, statisztikai adatok, fényképgaléria, 
stb.), olvashatnak a Társulásról és munkaszervezetéről, 
betekinthetnek a közösen ellátandó feladatokba, az aktu-
ális és a jövőben megvalósítandó tervekbe. 

Hasznos információkat rejt a folyamatosan bővülő 
kistérségi adattár az önkormányzatok, okmányirodák fo-
gadóóráitól az iskolák, óvodák elérhetőségéig. 

Turizmus címszó alatt találhatók a térség főbb látnivalói, 
nevezetességei, a környékbeli szállás- és vendéglátóhelyek, 
valamint a települések rendszeres programja, rendezvényei.

Hetente frissül a pályázatfigyelő, amelyet ajánlunk 
minden önkormányzat és költségvetési intézmény, gaz-
dálkodó szervezet és non-profit szervezet figyelmébe.

Aszódi Kistérségi Iroda tájékoztatója
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Az Önkormányzat tájékoztatja a falu lakosságát, hogy a 
csatornaépítésből kifolyólag a község utcáin keletkezett 
kátyúk, útburkolat megsüllyedések 2006. november első 
felében javításra kerültek. A csatornarendszert építő tár-
saság a garanciális időszakon belül végezte el a javítási 
munkálatokat, ezért a falu kiadásait nem érintette. A 
munkálatok során olyan kátyúk, útszakaszok is javításra 
kerültek, melyek nem a csatornarendszer kiépítése közben 
keletkeztek. Ezen javítások elvégzése 2,2 millió Ft-os ki-
adást jelentett a falu számára.

Csoma István
alpolgármester

Garanciális útjavítások a faluban

Kedves Olvasó!
Örömmel tudatjuk Önnel, hogy – mint azt már bizonyára észrevette –, kiadványunk új 
köntösbe öltözött, s ezentúl ebben az új formájában fog megjelenni negyedévenként.

A Hévízgyörki Hírmondó amellett, hogy igényes, színes külsőt kapott, tartalmilag is megújult. Szeretnénk, ha 
az olvasó azt érezné, hogy az újság igazi szolgáltató jellegű és segítségével minden, a közösséggel kapcsolatos fontos 
információ eljutna Önhöz: beszámolunk minden olyan fontos eseményről, amely a lakosságot érinti. Ezeken felül 
pedig ismeretterjesztő cikkeket is olvashatnak pedagógusaink, orvosaink tollából. 
Reméljük, az új külcsín mellett a tartalom változása is kedvükre való lesz!

A szerkesztő

Ismét lesz falunaptár!
Örömömre szolgál megosztani Önökkel a hírt, 
hogy a Hévízgyörki Önkormányzat az Összefogás 
Hévízgyörkért Egyesülettel, civil szervezetekkel és 
a hévízgyörki vállalkozókkal együttműködve idén 
is meglep minden hévízgyörki családot egy, a helyi 
népviseletet bemutató hagyományőrző csoportok 
képeivel díszített 2007. évre szóló naptárral, melyet 
karácsonyig minden otthonba eljuttatnak.

B. Z.

(fotó: Marcsiner Ferenc)
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Honvédségi ingatlanok értékesítése
Tóth Gábor felszólalása a parlamentben 2006. december 04-én

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Tisztelt Országgyűlés!

Felszólalásomban a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő ingatlanokkal, az elkótyavetyélt ingatlanokkal és a 
szükséges, ám az Önök részéről figyelmet sem érdemlő ingatlanokkal szeretnék foglalkozni.

Másfél éven keresztül azt hallhattuk a Honvédelmi Minisztérium vezetőitől, hogy az új Honvédkórházat az 
ingatlanértékesítésből befolyó összegekből fogják finanszírozni. Amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez bizonytalan,
mint a kutya vacsorája, de ha már terveznek ingatlanértékesítésből bevételt, azt a kiadási oldalon is meg kellett volna 
jeleníteni. Azt is mondták, hogy olyan volumenű ingatlanbevételre számítanak, amiből lakásvásárlást és építést is 
tudnak fedezni. Utóbb kiderült, hogy a fejezeti államháztartási tartalékból finanszírozták a kórházépítést az idén, új
lakások beszerzésére pedig csak a költségvetésben betervezett 122 millió Ft-ot fordították.

Köztudott – csak az összeg pontos nagysága rejtély –, hogy sok-sok milliárdot fordított a HM tárca a laktanyák 
rekonstrukciójára, amelyeket később a honvédség számára feleslegesnek nyilvánítottak, és nem tudni mennyiért és 
kinek – pl. az aszódi laktanyát – értékesítették, kiváltképp nem tudni, hogy a beruházási költségek visszatérültek-e? 

A kormány a korábbi években tartotta magát ahhoz, hogy nem kényszerített ki saját bevételi kötelezettséget a 
Honvédelmi Minisztérium számára, hanem a költségvetési támogatásokból finanszírozta a honvédelmi feladatokat.
Most ismét megjelent egy 2,5 Mrd Ft-os saját bevételi kötelezettség, amelyet ugyancsak ingatlaneladásokból kívánnak 
teljesíteni. A bizottsági ülésen megtudtuk, hogy biztonságosnak érzik a jelzett bevétel megvalósulását, sőt jóval több 
bevétellel számolnak, amit ismételten lakások vásárlására vagy építésére fordítanak majd. Ezért a költségvetésben nem 
is szerepeltetik a lakásberuházások tervét. 

Megállapíthatjuk, hogy a szocialista kormányzat idején, az ingatlangazdálkodás területén hatalmas káosz uralkodik, 
átláthatatlan annak a sok 10 Mrd Ft értékű ingatlannak a mozgása, amelyik kikerül a honvédség kezeléséből, és amelyek 
évente sok milliárdot emésztenek fel a honvédség költségvetéséből nemcsak a működtetéssel, a fenntartással, hanem 
nagy értékű beruházások által. 

Megengedhetetlen az a gyakorlat, amit az ingatlanvagyonnal tesz a honvédelmi tárca, de ettől sokkal súlyosabb 
az, hogy mintegy 1500 első kategóriás lakásigénylő katona szolgál a hadseregben reményét vesztetten arra nézve, 
hogy belátható időn belül a szolgálati helyén kaphat lakást, és együtt élhet a családjával. Természetesen ennek 
következményei vannak a hadsereg morális állapotára, a szolgálatteljesítés minőségére nézve egyaránt. Önök 
szívesen beszélnek korszerű, professzionális haderő létrehozásáról, csak azt nem akarják tudomásul venni, hogy az 
emberi tényező nélkül ez nem sikerülhet. Elsődleges kötelességük lenne a döntéshozóknak a tisztességes munka- és 
életfeltételek megteremtése a katonák számára, hogy elvárhassák azt az áldozatvállalást, ami a Haza védelmével jár. 

(Továbbította: Bereczki Erzsébet választókerületi titkár)
Tóth Gábor

országgyűlési képviselő

A következő számokban Tóth Gábor országgyűlési képviselő 
(FIDESZ  Magyar Polgári Szövetség)  

rendszeresen tájékoztatja az olvasókat  
a Parlamentben végzett képviselői munkájáról.



„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. 
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok 

kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”
(Robi, egy 7 éves kisfiú)

Karácsony… A szó hallatán elmosolyodik az ember, szí-
ve szeretettel telik meg, s szerettei jutnak eszébe. Ilyen-
kor mindenki elgondolkozik, s ráeszmél, mekkora vesz-
teség, hogy napjainkban már szinte csak az ünnepeken 
vagyunk együtt azokkal, akik fontosak számunkra. 
Azonban ez nem mindig volt így, a világban végbemenő 
változások az ünnepekre is igen nagy hatással voltak.

Karácsony sem volt mindig! A pogány időkben a 
Karácsony ősét, a téli napfordulót ünnepelték az em-
berek, sőt, még a korai keresztények sem ünnepelték 
Jézus születését. Ezen esemény megünneplésének első 
időpontja Egyiptomhoz köthető, ahol Jézus születését 
tavasszal ünnepelték. Később, az alexandriai egyház-
ban január 6., máshol december 25. lett Jézus szüle-
tésének ünnepe. A IV. században sokan törekedtek a 
dátum egységesítésére, ami végül I. Gyula pápának 
sikerült, aki 350-ben december 25-ét nyilvánította a 
Megváltó születésnapjává. Az örmény és a kopt egyhá-
zak kivételével (az ő híveik ma is január 6-át ünneplik) 
a többi egyház is elfogadta ezt a döntést.

Karácsony azonban már jóval előbb elkezdődik, az 
adventi időszakkal, amely egyben az egyházi év kez-
detét is jelöli. Ez a kisböjtnek is nevezett időszak lehe-
tőséget ad az embereknek arra, hogy megtisztuljanak: 
lelki és fizikai értelemben is. Böjtöt kell tartaniuk, s 
végiggondolva az adott évi történéseket, cselekedete-
iket, lelkileg is megtisztulnak, felkészülnek az ünnep 
kellő tisztességgel, tisztasággal történő befogadására. 
Sajnos, mára ez a szokás már szinte egyáltalán nem él, 
pedig nekünk, ma élő embereknek is igen nagy szüksé-
günk lenne erre a megtisztulásra az egész éves stressz, 
feszültség, és a minket folyamatosan érő rossz hatások, 
illetve egészségtelen életvitelünk miatt is.

De mi is tulajdonképpen a karácsony? Ha magát a 
szót vizsgáljuk, eredetét tekintve szláv eredetű szóval 
állunk szemben, melynek jelentése „lépő, átlépő”. Ez az 
új évbe való átlépésre utal, azaz inkább kötődik a téli 
napforduló ünnepére, mint Jézus születésének napjára.

Mára az ünnep egyik legfontosabb jelképe a kará-
csonyfa lett, ami azért furcsa, mert a karácsonyfa ősibb 

szimbólum, mint maga a karácsony. A fa életerőt jelké-
pez az Ószövetségben is, a pogány hitvilágban az istenek 
lakhelyét szimbolizálja, a germánoknál pedig magát a vi-
lágot jelenti. Régebben a karácsonyi életfa ágait Katalin 
vagy Borbála napon vízbe állították, és az ünnepre ki-
zöldült, ami az élet diadalát jelképezte a halál és sötétség 
felett. Ezen ágak utódaként jelent meg a későbbiek folya-
mán az illatával az ünnep fényét emelő karácsonyfa.

Magyarországra a német és osztrák rokoni kapcso-
latokkal bíró nemesi családok révén jutott el a kará-
csonyfa állításának szokása. Pesten az első karácsonyfát 
nagy valószínűséggel Brunszvik Teréz grófnő állította 
1824-ben, ám elterjedésében nagy szerepet játszottak a 
Podmaniczky és Bezerédy családok is. Ennek eredmé-
nyeként az 1840-es évekre már a polgári családok ün-
nepéhez is hozzátartozott a karácsonyfa, amelyet kez-
detben almával, dióval, ostyával, mézeskalács-alakok-
kal és cukorral díszítettek. Már az első karácsonyfákon 
is gyertyák égtek. A csillogó díszítés a XIX. század vége 
felé jött divatba. Az üvegdíszek előállításáról szóló első 
feljegyzés 1848-ból, Németországból származik.

A római világban Saturnalia ünnepe (december 
17.) a vidámság és az ajándékozás napja volt, a római 
újév napján (január 1.) pedig a házakat növényekkel, 
lámpákkal díszítették, a gyermekeket és a szegényeket 
pedig megajándékozták. Ez a szokás később keresztény 
köntösbe öltözött, és a Miklós napi ajándékozás mel-
lett a karácsonyfa alatt is megjelentek az ajándékok. 
Így alakult tehát ki a karácsonyi ajándékozás szokása.

Sajnos azonban egyházi eredetű ünnepeink közül a 
karácsony került legtávolabbra az eredeti jelentésétől. 
Társadalmunkban évről évre ugyanaz történik, s talán 
évről évre egyre korábban elkezdik belénk sulykolni a 
média különböző eszközeivel, hogy a karácsony anya-
gias oldalát kell előtérbe helyeznünk: minél több aján-
dékot venni, minél több pénzt elkölteni. Én szeretném, 
ha még a következő generáció is tovább tudná adni a 
gyerekeinek, unokáinak a karácsony valódi jelentését, 
amely a szeretetről és az életről, mint ajándékról, s nem 
az anyagi javak megszerzéséről kellene, hogy szóljon.

Karácsony… Úgy gondolom, az volna a legnagyobb 
ajándék, ha a fenti történet mindenkit elgondolkodtat-
na egy picit, és rádöbbennénk, nem szabad hagynunk, 
hogy elveszítsük ennek a csodás ünnepnek az eredeti 
jelentését, a szeretet és élet ünneplését.

Karácsony története

Békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek!
B. Z.

Hévizgyörki HÍRMONDÓ 11
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–  Óvodai csoportok száma: 4
• Mini csoport: 30 fő
• Kiscsoport: 29 fő
• Középső csoport: 29 fő
• Nagycsoport: 30 fő

–  Férőhelyek száma: 100
–  Felvett gyereklétszám (2007. május 31-ig): 118
–  Státuszok száma: 14
–  A tanév fő feladata: Egészséges életmódra való nevelés

Ezzel kapcsolatos továbbképzések:
2007. január: Nyílt napok Budapesten
2007. február 1.: Módszertani Körkép
2007. április 26.: Konferencia

Ezeken a napokon az óvoda foglalkozás nélküli napot tart. 
–  A tanév fő feladatával kapcsolatos tervezett 

programok:
• Egészséges táplálkozással kapcsolatos előadás
• Egészség az óvodában (mentőorvosok munkája, 

egész napos bemutatók)

A 2006-2007-es tanév óvodai programjai

Mikulás: 2006. december 6. (szerda)
Fenyőünnep: 2006. december 18. (hétfő)
Betlehemes játék: 2006. december
Alapítványos bál: 2007. február 3. (szombat)
Ovifarsang: 2007. február 21. (szerda)
Anyák napja: 2007. május 6. (vasárnap)
Új gyerekek beíratása: 2007. május 14-18-ig
Évzáró, ballagás: 2007. május 28. (vasárnap)
Ovilagzi: 2007. június 8. (péntek)
Nyári szünet: 2007. július 9-től augusztus 10-ig

Jelenleg óvodánk egy sajátos nevelési igényű gyermekkel 
foglalkozik. Az ő problémája a mozgásfejlettség terén 
mutatkozik.

Szeretnénk rávilágítani más területen jelentkező 
problémákra is!

Szilágyiné óvodavezető

A 2006-2007-es tanév tanévnyitó adatai

Közlemény
A Közalapítvány a Hévízgyörki Óvodás Gyermekekért 

2005-ben juttatott SZJA 1% felhasználásáról
2005. októberében 486.000 Ft személyi jövedelemadót juttatott az APEH Pest Megyei Igazgatósága 
alapítványunknak a 2004. évi 1 %-os felajánlások eredményeként.
A kuratórium döntése értelmében udvari játékok kerültek beszerzésre – játékvonat – 165.480 Ft értékben. A 
fennmaradó összeget tartalékoljuk nagyobb értékű udvari játék beszerzésére.

Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója 1%-át a hévízgyörki óvodás gyermekeknek ajánlotta fel. 
Várjuk további támogatásukat is, hiszen az új, megnövekedett intézményben még vannak megvalósításra váró 
tervek, feladatok, hogy a kisgyermekek egyre otthonosabban érezzék magukat a napköziotthonos óvodában.

Adószámunk: 19178958-1-13

Hévízgyörk 2006. október 31. Gólyáné Dudás Edit
 A kuratórium gazdasági vezetője
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Szülők bálja
2006. november 25-én megrendeztük az immár hagyo-
mányosnak is mondható Első Csengetés bált, mely az idén 
is nagyon jól sikerült.

Bálunkról elmondható, hogy teljes mértékben jótékony-
sági rendezvény volt, hiszen a bál teljes mérték-
ben adományokból jött létre. Szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak a szülők-
nek, pedagógusoknak, vállalkozóknak, 
diákoknak, akik segítő munkájukkal, 
a bál szervezésében való részvétel-
lel, a bál meghirdetésével, a vacso-
ra alapanyagainak felajánlásával, a 
bálhoz szükséges eszközök rendel-
kezésre bocsátásával, a teremdeko-
ráció felajánlásával járultak hozzá a 
bál megrendezéséhez.

Köszönjük a műsort az általános iskola 
diákjainak, pedagógusainak, a Muharay népi 
együttes ifjúsági csoportjának.

Köszönjük a talpalávalót a FAVORITES együttes tagjainak.

Hajnali egy órakor került sor a tombolára, melyhez rend-
kívül sok ajándékot ajánlottak fel. Itt szeretnénk megkö-
szönni a tombola felajánlásokat.

Végül de nem utolsó sorban köszönjük mindazok segítségét, 
akik pártolójegy vásárlásával, pénzadománnyal segítettek.

Így az alapítvány számlájára 400.000 Ft-ot tudtunk befi-
zetni.

Az SZMK választmánya

Nagy öröm azon szülők, pedagógusok, és egyéb támoga-
tók számára, akik évek óta kitartóan részt vesz-

nek az alapítvány munkájában, hogy ebben 
az évben már szélesebb körű segítség-

nyújtásra volt lehetőségünk. Hozzá-
járultunk a gyermekek táboroztatá-
sához, az iskolai tartós használatú 
tankönyvek beszerzéséhez. Az ala-
pítvány az OTP Rt.-vel kötött rek-
lámszerződésből származó bevéte lét 
gyermekeink Lázár Lovasparkbeli 

látogatására fordította.
Alapítványunk jogosulttá vált a sze-

mélyi jövedelemadó egy százalékának 
fogadására, hogy jövőre még többet ad-

hassunk, kérem, ajánlja ön is adója 1 %-át az 
Első Csengetés Alapítvány javára.

ELSŐ CSENGETÉS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM:18700396-1-13

BANKSZÁMLASZÁM: OTP Bank Rt.
11742166-20117940

Köszönettel: 
Az alapítvány kuratóriuma

Pályaválasztás, továbbtanulás előtt
Életünk első igazán komoly és fontos részéhez érkeztünk 
– mi, nyolcadikosok -, ahol döntenünk kell. Döntenünk 
kell arról, hogyan tovább, hol és hogyan folytatjuk iskolai 
pályafutásunkat.

Mindez persze cseppet sem egyszerű.
Mindannyiunkban már egészen kis korunkban is fel-

merült a gondolat, a kérdés: „Mi leszek, ha nagy leszek?” 
Persze sorra jöttek a felvetések, hogy óvó néni, tanító bá-
csi, tengerész, rendőr, konyhás néni, vagy éppen király-
lány. Elég széles a skála. Viszont én nem sűrűn hallottam 
még „királylány-képző” iskoláról. Aztán az is megeshet, 
hogy én tévedek.

Mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy 
mit is akar csinálni a jövőben, vagyis: MI LESZ, HA 
NAGY LESZ?

Első lépésként figyelembe kell venni, hogy kinek mihez 
van képessége. Választhatunk szakiskolák, szakközépisko-
lák és gimnáziumok tömkelege közül. Szerencsére nem va-
gyunk teljesen egyedül, hisz szüleinktől, tanárainktól bár-
mikor kérhetünk tanácsot, biztosan segítenek. Ha esetleg 
sikerült választani egy nekünk tetsző iskolát, előre kijelölt 
időpontban meg is látogathatjuk. Bár magáról az iskoláról 
ebben a kis látogatásban nem sokat tudunk meg, csak a 
külsőségekből vonhatjuk le a következtetést.

Különböző pályaválasztási tanácsadó könyveket ad-
nak ki évről évre, melyekben leírják a középiskolák elér-
hetőségeit, a nyílt napok idejét, és pár plusz információ-
val szolgálnak.

Október elején pályaválasztási kiállításon is részt vet-
tünk. Az esemény a gödöllői egyetem területén zajlott. A 
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környező falvak, városok nyolcadikos diákjai is megje-
lentek. A kiállításon többek között bemutatkozott a Haj-
nik Károly Közgazdasági Szakközépiskola Budapestről, 
valamint a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium Gödöllőről.

Iskolánkban a nyolcadik évfolyam és a szülők részére 
pályaválasztási szülői értekezletet is rendeztek. Két hat-

vani és egy gödöllői iskola bemutatkozását hallhattuk és 
kérdezhettünk tőlük a továbbtanulásról is.

De még így is nagyon nehéz!
Én minden 8. osztályos tanulónak sikeres választást 

kívánok!
Szabó Bernadett

8. b

Matematika versenyen voltunk…
2006. október 13-án matematika versenyre mentünk Bu-
dapestre a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba. A Bolyai Já-
nos feladatmegoldó versenyen két csoportban 4 tanulónk 
indult. 14 feladatot kaptunk és nagy izgalommal dolgoz-
tunk. Budapesti, gödöllői, vecsési és monori tanulókkal 
mértük össze tudásunkat. Kicsit féltünk, mert mi csak 
egy kis községből jöttünk. Két csapatunk volt.

Fények csapat tagjai: Gohér Barbara, Horváth Tamás, 
Mrkva Bálint, Pecsenyiczki Márk.

Igazszólás csapat tagjai: Fercsik Fruzsina, Juhász Bri-
gitta, Mayer Lilla, Bányánszki Barbara.

Mindenki tudása szerint küzdött és úgy érezzük, hogy 
megálltuk helyünket a városi csapatok között.

Az Igazszólás csapatunk 45 csapat közül a 24. helyet, a 
Fények csapata pedig a 33. helyet szerezte meg.

Jövőre is szeretnénk elmenni!
Fercsik Fruzsina

5. b

Barlangtúra
November 11-én a kora reggeli órákban egy érdekesnek 
ígérkező túrára indult kis csapatunk.

Arra vállalkoztunk, hogy felfedezzük a budai hegyek-
ben levő Mátyás hegyi barlangot. Vezetőinkkel 8 órakor 
a barlang bejáratánál találkoztunk. Kaptunk védősisakot, 
amely egy lámpával volt felszerelve, mivel a barlang nincs 
kiépítve, nincs benne se járda, se kivilágítás. Először egy 
hosszú, függőleges vaslétrán ereszkedtünk le. Egy kisebb 
üregbe értünk, s innen kezdődtek a megpróbáltatások. 
Ugyanis a nagyobb termek között szűk átjárók vannak. 
Többször is átbújtunk ilyen hosszú, alagútszerű járaton, 
néha négykézláb közlekedve, néha hason vagy háton 
kúszva, volt, hogy Superman stílusban. Megmásztunk 
nagy sziklákat, csúszdáztunk meredek lejtőkön. Az egyik 
teremben mésztufába beágyazódva sok-sok fésűskagylót 
és lenyomatot láttunk, amelyek valaha a tenger mélyén 
lehettek. Bejártunk különböző termeket. A merészebbek 

átjutottak a „szülőcsatornának” nevezett szűkületen, és a 
„Micimackón”, majd megmászták az avatófalat. Megcso-
dáltuk a mozitermet, az óriások termét és a ferde termet. 
Itt nincsenek cseppkövek, mégis gyönyörű látvány tárult 
elénk odalenn. Túránk során több csoporttal is találkoz-
tunk. Négy órai földalatti tartózkodás után bukkantunk 
a felszínre. Piszkosak, éhesek, és fáradtak voltunk, de na-
gyon sok élménnyel gazdagabbak.

Mindenkinek tetszett ez a földalatti világ, s ha tehet-
jük, újra leszállunk a mélybe. Vezetőink (4 barlangász) 
nagy türelemmel, és segítőkészséggel vittek végig az ál-
taluk nagyon jól ismert labirintus-rendszeren. Ezúton is 
köszönjük segítségüket. Ígéretet kaptunk, hogy december 
16-án újra felfedező körútra indulhatunk velük e csodá-
latos barlang számunkra még ismeretlen járataiba.

Kolozs Anikó
8. b

Halloween
Ez egy Amerikából átvett ünnep, amit mi is megtartottuk. Idén is így történt, voltak fehér szellemek: Benei Noémi, 
Kovács Dóra. Voltak varázslók: Szekeres Rebeka, Kis Benjamin és Blaskó Gergő, és volt két fekete macska is: Németh 
Dorina és Antók Renáta. Az osztályokat végigjártuk, már tele a kosarunk. Minden osztályban két verset mondtunk, az 
egyikkel elűztük a rossz szellemeket, a másikkal valami kis jutalmat kértünk érte. De ha nem adnak, megátkozzuk azt 
az osztályt. Szerencsére még soha nem kellett átkoznunk.
Én így láttam ezt a csodás napot.

Németh Dorina
6. a
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Halloween az iskolában
Október végére a Föld északi féltekéjén az ősz lassan véget ér, és jön a tél. A nappalok rövidebbek, az éjszakák pedig 
egyre hosszabbak lesznek. Gyakran hideg és szeles az idő, és száraz levelek takarják be a Földet. A fák leveleik nélkül 
kopaszak, és élettelennek tűnnek. Az emberek otthonaikba húzódnak és egyre többet gondolnak az elmúlt dolgokra. 
Minden év október 31-én ünneplik Halloween-t Amerikában és Nagy-Britanniában. Ez a furcsa név az ’All Hallows 
Even’ névből ered, ami azt jelenti, hogy ’minden szellem éjszakája’. Régóta ünneplik ezt a napot, mert az emberek 

hittek a szellemekben és a varázslatban. Úgy gondolták, 
hogy ezen az éjszakán a halottak feljönnek a sírjukból 
és boszorkányok röpködnek az égen a seprűiken. Ek-
kor búcsúztatják az őszt és várják a telet. Napjainkban a 
gyerekek jelmezekbe felöltözve járnak házról házra, ahol 
édességet, gyümölcsöt vagy pénzt kapnak. Amennyiben 
nem kapnak semmit, különböző trükköket vetnek be 
– például varázslat, lisztet szórnak az ajtó elé, beszappa-
nozzák az ablakokat, az ajtóra írnak, vagy hasonló dol-
gokat csinálnak. A Halloween szimbólumai: szellemek, 
csontvázak, ördögök, boszorkányok, fekete macskák és 
baglyok. A gyerekek úgynevezett ’Jack- o’ lantern’-t, tök-
lámpást vittek magukkal, amely a hiedelem szerint elűzi 
a rossz szellemeket. Napjainkban inkább csak a gyerekek 
öltöznek jelmezekbe, de több száz évvel ezelőtt ezeket a 
szokásokat a felnőttek is nagyon komolyan űzték. Ezen a 

napon Halloween partikat tartanak, ahol a gyerekek különböző mókás történeteket mesélnek, versenyeznek és jövőt 
mondanak.

Tavaly ősszel határoztuk el először az osztályommal, hogy Halloween-ezünk. Megtanultunk néhány rövid angol 
versikét és töklámpásokat is készítettünk. A gyerekek nagyon ötletes jelmezekbe öltöztek, mint például szellem, boszor-
kány, fekete macska, csontváz. Mikor mindenki 
elkészült, kezünkbe vettük a töklámpásokat és a 
kosarat, amibe az édességeket kaptuk. Elindul-
tunk az iskolában osztályról osztályra. Elmondtuk 
az angol versikéinket, és elűztük mindenhonnan a 
rossz, ártó szellemeket, és feloldottuk az átkokat. 
Természetesen mindenhol kaptunk egy kis édes-
séget. Mindenütt jó szívvel fogadtak és örültek, 
hogy elűztük a rossz szellemeket. Mindnyájan 
nagyon jól éreztük magunkat: a szellemek, bo-
szorkányok huhogtak, és szinte végigsuhantunk 
az egész iskolán. Idén is jól sikerült a Halloween-

ezés. Egy újabb élménnyel lettünk gazdagabbak. 
Megismertük és megmutattuk egy más nép szo-
kását, kultúráját. Úgy gondolom, hogy egy ide-
gen nyelv tanulásánál az is nagyon fontos, hogy 
megismerjük az adott ország, országok szokásait, 
kultúráját is. Mivel mi angol nyelvet tanulunk, így 
az angol és amerikai gyerekek szokásaiból mutat-
tunk be iskolánkban egy keveset.

Varga Mihályné
szaktanár
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Szüreti felvonulás 2006. szeptember 23.
,,A tűznek nem szabad kialudnia”

Kodály Zoltán

Néphagyomány már minden ősszel a szüreti. Bennünk 
van, érezzük, készülünk rá és várjuk, hogy újra együtt 
táncoljunk, énekeljünk összefogódzva és belekiabáljuk 
a levegőbe, gyere te is mulass velünk, mert együtt lenni 
jó! Ilyen lelkesedéssel igyekeztek a fiatalok a Művelődési 
Házba kora délelőtt. A lovasok és a fogatok ünnepi dísz-
ben türelmesen várták az indulást. A déli harangszó után 
elindultunk a betyárokkal az élen ostorcsattogtatással, 
mögöttük kecses büszke lovak ébenfekete hintóban, őket 
követte egy hófehér aranyozott díszítéssel és még kettő 
négyfogatos, egy fél falu hosszúságú lovaskocsi sor tele 
fiatal lányokkal és fiúkkal. A menet közepén az egyik ko-
csin a FAVORITES zenekar hangosan fújta, hogy a nótás 
kedvű fiatalokhoz is eljussanak a szólamok. Bag felé az 
úton az érdeklődőket szeretettel köszöntöttük. A Műve-
lődési Ház előtt Faragó Nikolett bíróné és Ivicsics Tamás 
bíró, majd Földi Beatrix kocsmárosné és Bozlék Nándor 
kocsmáros elkezdték a táncot. A sikeres szereplés után 
felültünk a kocsikra és a Bitter közig meg sem álltunk. 
Teljesen elfoglaltuk a keskeny utcákat, szólt a nóta, szállt 
a szoknya, perdült a lány, járta a fiú, jókedvre derítettük 
a rokonokat és az ismerősöket. A lovak már izgatottan 
várták az indulást. A Vörösmarty utcán haladtunk tovább 
a galgahévízi ABC-ig. A ragyogó napsütésben a pacikák 
hol lassabban, hol gyorsabban dobogtak. A falu lakói 
csodálkozva figyelték a nem mindennapi látványt és üd-
vözöltek bennünket. Menet közben a betyárok a ló há-
tán állva is pattogtatták ostoraikat. Az egyik fogaton egy 
szőke kisfiú szőrén ülte meg a lovat. Így haladtunk át a 
szomszéd faluba. A hévízieknek is tetszett a produkció. 
A györki kerékpáros fiatalok sora a szomszédságokba is 
elkísért bennünket. Az Úttörő utcába érve a bíróné háza 
előtt olyan táncba kezdtek lányaink, fiaink, hogy a lábuk 

alig érte a földet. Ezután szeretetteljes megvendégelés 
következett. Szűk lett a szoknya, szorított a nadrág! A 
taps után kicsit továbbmentünk az Abc-ig ahol alig fér-
tünk el, mert mi is népes társaságnak számítottunk, de a 
ránk várók még többen voltak. Ezután a kereszteződést 
átszelve a polgárőrség segítségével, akik az indulástól az 
érkezésig végig becsületesen biztosították az útvonalat, a 
telepre indultunk. A Tavasz utca sarkán mulattunk, a te-
lepet végigjárva a Fürst Sándor utcai kocsma tere követ-
kezett, amit teljesen kitöltöttünk. A jó hangulat a nézők 
közé is beékelődött. Csoportokba kisebb fajta táncházzá 
alakultak. A kicsiknek helyben járt a lábuk a nagyobbak 
seregtek-forogtak. Az idősek botra támaszkodva, szabad 
kezükkel elismerésüket fejezték ki. Szebb-jobb időt nem 
kívánhattunk volna erre az ünnepre, a fény beragyogta 
a Galga-völgye kis településeit, de már Ő is elfáradt és 
lemenőben volt. Mi is hazafelé vettük az irányt. A ház 
előtt már egybeolvadtunk a ránk várakozókkal, és nagy 
köröket alakítva járták a táncot utódaink. Vége, vége, 
vége már, de csak az utcai felvonulásnak. Nyolc órakor a 
nyitótánccal kezdetét vette a pirkadatig tartó szüreti bál. 
A betyárok csattogtatva ostoraikkal, utánuk a hintók és 
a feldíszített lovak a kocsikkal sorban hagyták el a teret. 
Köszönetet mondunk a betyároknak, hogy jövetelükkel 
még színesebbé tették a menetet, a kocsisoknak, hogy 
fuvaroztak bennünket, minden táncoló gyereknek és kü-
lön szüleiknek, mert nélkülük nem lett volna szüreti. A 
táncot betanító Hegedűs Csillának, aki koreografálta és 
irányította gyermekeinket. Mindenkinek, aki tett azért, 
hogy tovább élhessen ez a szép néphagyomány.

,,Ha nem tápláljuk a tüzet kihuny a hamu alatt a pa-
rázs is. Akkor már csak emlékezhetünk tisztelettel azok-
ra, akikből ez belülről fakadt. Ne hagyjuk, hogy elhalvá-
nyuljon és emlékké váljon az ami bennünk van.”

Művelődési Ház dolgozói
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A HÉVÍZGYÖRKI ASSZONYKÓRUS  
2006. évi szereplései röviden

1. 2006. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
2006. évi Csokonai-díjjal kitüntetett alkotó művészek és kö-
zösségek közreműködésével rendezett ünnepi Gálaműsoron 
vettünk részt a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

A Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj 2006. évi kitüntetettjei:
–  Dr. Balázs Józsefné – tanító, kórusvezető
–  Dr. Bánszky Pál – művészettörténész
–  Guttman Mihály – tanár, kórusvezető
–  Juhász Miklós – fotós
–  Kis Tibor – tanár, gyermekszínjátszó rendező
–  Leszkovszky Albin – rendező, diákszínpad vezető
–  Mlinár Pál – koreográfus

A Csokonai Vitéz Mihály alkotói és közösségi díjat 
minden évben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma ítéli oda a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és 
prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, vala-
mint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népmű-
vészet területén működőknek - hosszabb ideje kimagasló 
művészeti munkát végző - egyéni alkotóknak, művészet-
pedagógusoknak, művészeti együtteseknek.

2. 2006. február 11-én a Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség 10 éves jubileumát ünnepelte Népzenei Konferencia és 
Népzenei Gála keretében a Láng Művelődési Központban. 
A Népzenei Gálára az elmúlt 10 esztendő Vass Lajos Nagy-
díjat nyert versenyzőiből volt válogatás. A meghívásnak 
eleget tettünk és a legjobbak műsorából egy CD lemez ké-
szült, melyre minket is beválasztottak és ezt a CD-t szemé-
lyesen Vass József (Vass Lajos testvére) adta át Kiskunfél-
egyházán, a Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjén.

3. 2006. március 15-én az 1848-as Szabadságharcra 
emlékeztünk népdalokkal Hévízgyörkön a Művelődési 
Házban és a koszorúzás alatt a Hősök terén.

4. 2006. március 25-én a VI. Vass Lajos Népzenei Ver-
seny középdöntőjén, Kiskunfélegyházán „Arany-kiváló” 
oklevéllel továbbjutottunk a döntőbe.

5. 2006. április 11-én Dr. Balázs Józsefné, tanár néni-
től vettünk végső búcsút a hévízgyörki temetőben, aki 34 
évig volt a Hévízgyörki Asszonykórus vezetője.

6. 2006. május 4-én Hévízgyörkön az Öreg templom-
ban a Zamárdiból induló és Csíksomlyóra érkező „Feltá-
madási Jelvény” ünnepélyes fogadásán vettünk részt.

7. 2006. május 13-án Hévízgyörkön az Evangélikus temp-
lomban köszöntöttük énekkel Dr. Papp Lajos szívsebészt.

8. 2006. május 27-én „Ködellik a Mátra” Regionális 
Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Feszti-
válon voltunk Egerben. Ezen felül még az Ökumenikus 
Istentiszteleten felolvasásra kérték fel az Asszonykórust.

9. 2006. június 5-én Pünkösdi Dalostalálkozón szere-
peltünk Tatabányán, ahol Dr. Olsvai Imre zsűri elnök meg-
különböztetett figyelemmel emelte ki a csoport előadását.

10. 2006. június 10-én délelőtt a gödöllői Királyi Kastély-
ban a „Grassalkovich Bor és Kultúra ünnep” alkalmából a 
Hévízgyörki Asszonykórus, az isaszegi és a veresegyházi cso-
port köszöntötte a BORRENDEKET, ezután mindannyian a 
városházáig vonultunk zenekari kísérettel. Ott Dr. Gémesi 
György polgármester fogadott és köszöntött bennünket.

11. 2006. június 10-én délután a „Hagyományőrző 
Együttesek Országos Találkozóján” Bagon Németh Ist-
ván és Borbély Jolán zsűritagok külön megdícsérték a 
Hévízgyörki Asszonykórus szereplését.

12. 2006. június 10-én este 7 órakor Bartók Béla szü-
letésének 125. és turai gyűjtésének 100. évfordulója alkal-
mából rendezett Népzenei Koncerten énekeltünk.

13. 2006. június 24-én a domonyi Falunapra voltunk 
hivatalosak.

14. 2006. június 25-én a Mogyoródi Jakab Mihály 
Népdalkör 25 éves jubileumi ünnepségén köszöntöttük 
a népdalkört.

15. 2006. július 1-jén Bogácson a Nemzetközi és Or-
szágos Dalostalálkozó résztvevői voltunk. Bodza Klára 
és Borsi Ferenc zsűritagok példaként emelték ki az Asz-
szonykórust más csoportokkal szemben.

16. 2006. július 29-én az Összefogás Hévízgyörkért 
Egyesület V. Juliálisán tettük tiszteletünket.

17. 2006. augusztus 6-án a tibolddaróci IV. Nemzet-
közi Dalostalálkozón nagy sikerrel szerepeltünk.

18. 2006. augusztus 20-án délelőtt a hévízgyörki XV. 
Falunap és Szent István napi ünnepi megemlékezésen 
vettünk részt.

19. 2006. augusztus 20-án 14 órakor a Budai Várban 
a „20. Mesterségek Ünnepe” népviseletbe öltözöttek (a 
Hévízgyörki Asszonykórus is) felvonulásával kezdődött, a 
Szent István szobornál kenyérszenteléssel, imával és énekek-
kel zárult ez a program. A hagyományőrzők műsora a Palota 
nagyszínpadon folytatódott 16 órától, ahol mi is felléptünk.

20. 2006. augusztus 26-án délelőtt a X. Egri Népze-
nei Gála és Szakmai Napokon a Dobó téri színpadon 
szerepeltünk. A 6 tagú zsűri egybehangzóan beválasztott 
bennünket a másnapi Gálaműsorra és rádiós felvételre. 
Este a Művelődési Központban folytatódott Pest megye 
és a Galga-mente bemutatkozása. Ebben a műsorban 
a Hévízgyörki Asszonykórust kérték fel, hogy a Galga-
mentét képviselje.

21. 2006. szeptember 24-én a „Hang-szálból szőtt 
hagyomány” Népdalkörök Találkozójára, Albertirsára a 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke meghívását fogadtuk 
el. A meghívóból nem derült ki, hogy ez egy verseny, csak 
amikor a zsűri a műsor után ezt közölte a résztvevőkkel. 
Ezen a rendezvényen a Hévízgyörki Asszonykórus I. he-
lyezést ért el, aminek nagyon megörültünk, ráadásul ez a 
helyezés 200.000,- Ft-tal járt.
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22. 2006. október 7-én Bagon, a Muharay Népművésze-
ti Egyesület Horváth Mihály emlékére „Portörő Díj” címen 
első alkalommal versenyt írt ki hagyományőrző tánc- és 
énekegyüttesek részére. A Hévízgyörki Asszonykórus kö-
telességének érezte, hogy ezen a versenyen részt vegyen.

Az alapító okirat szerint a „Portörő Díj”-at egy csoport-
nak és egy szólónak lehet odaítélni. Szólisták hiányában a 
zsűri úgy döntött, hogy a díjat kettő csoport kapja meg. 
Meglepetésünkre elsőnek szólítottak bennünket, majd az 
isaszegi együttest. A díjjal 100.000,- Ft-ot kaptunk. 

23. 2006. október 22-én a VI. Vass Lajos Népzenei 
Verseny Kárpát-medencei döntőjén a Csili Művelődési 
Központban a Hévízgyörki Asszonykórus 4. alkalommal 
nyerte el a Vass Lajos Nagydíjat.

24. 2006. október 26-ára az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület személyesen hívta meg a Hévízgyörki Asszonykó-
rust a MOM Szabadidős Központban tartandó emlékműso-
rukra, ahol 1956-ra emlékezvén kitüntetéseket adtak át.

Pintér Sándorné

Augusztus 20. Budai VárEger

A Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre

Eredményekben gazdag esztendőt zár a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub 
Népdalköre. A sok jó szereplés után elnyertük a VI. Vass Lajos Kárpát-
medencei döntőn a Nagydíjat.

Klubunk a csökkentett anyagi támogatás mellett is sok szép 
kiránduláson vett részt. Tagjaink a jövőben is hűségesek maradnak a 
Klubhoz és továbbra is becsületes állampolgárai maradnak falunknak.

Hajdú Gáborné
Nyugdíjas Klub vezetője



Hévizgyörki HÍRMONDÓ 19KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS

Az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület 
Vegyeskarának bemutatkozása

Az Összefogás A Hévízgyörki Nyugdíjasokért Egyesület Vegyeskara két és fél évvel ezelőtt alakult meg. Először az 
egyesület rendezvényein kezdtünk el népdalokat énekelni, majd a következő alkalommal a népviseleti ruhánkat is 
felvettük az énekléshez. Olyan jó kis csapat állt össze, hogy bátorkodtunk nem csak a mi rendezvényeinken, hanem 
Hévízgyörk jeles ünnepségein is fellépni. Igaz, hogy kaptunk kritikákat, hogy mit akarunk mi, hiszen van már a falu-
ban két népdalokat, néphagyományt képviselő csoport. De mi úgy gondoljuk, hogy ahol ennyi dalos kedvű, jó hangú 
és a népviseletet, népdalt szerető ember él, ott elfér a harmadik csoport is.

A közmondás is úgy tartja, „sok jó ember elfér kis helyen”. A tények is minket igazoltak azáltal, hogy egyre több 
meghívást kapunk egy-egy fellépés után. Az utóbbi évben sűrűsödtek fellépéseink. Meghívást kaptunk Budapestre, 
Aszódra, Mezőkövesdre, Gödöllőre, Valkóra, Bagra, és még további meghívásaink vannak az év végéig. A mi csapa-
tunk annyiban különbözik a másik két csoporttól, hogy vannak közöttünk jó hangú, lelkes férfitagok is. Célunk a 
Galga menti népdal és népviselet hagyományának megismertetése és megszerettetése azokkal, akik a dalainkat meg-
hallgatják.

Szűcs Imréné
Vegyeskar vezetője

Polgárőrség új „szerzeménye”
Nagy nap virradt a Hévízgyörk Polgárőr Egyesületre 2006. 
november 21-én…

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) ugyanis két új Dacia 
Logan-nel gazdagodott a Közlekedési Biztosító Egyesület jóvoltából, 
melyet tagjaik között terveztek „elosztani”. A hévízgyörkiek 
– amikor felkeresték az OPSZ-t, hogy támogatást kérjenek tőlük 
munkájuk hatékonyabbá tételének érdekében –, ígéretet kaptak, 
hogy az egyik gépjármű a falu polgárőreihez kerül.

segítségével hatékonyabban végezhetik munkájukat, magasabb 
színvonalon biztosíthatják a rendezvényeket és szükség esetén 
gyorsabban odaérnek a helyszínre, hogy segíteni tudjanak. 
Mindenképp nagy segítség ez nem csupán a Polgárőrség 
számára, hanem az egész lakosságnak, hiszen így mi is nagyobb 
biztonságban érezhetjük magunkat, értékeinket.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket az Országos 
Polgárőr Szövetség és a Közlekedési Biztosító Egyesület felé 
a község nevében, hiszen ezzel a nemes gesztussal a falu 
békéjének megőrzéséhez járultak hozzá!

B.Z.

Lapzárta után érkezett: 2006. december 4-én a Hévízgyörk Polgárőr Egyesület 
tisztújításán megválasztásra került Kliment Frigyes elnöknek, Kolesza Gábor 
elnökhelyettesnek és Péli Károly titkárnak. 

Így tehát 2006. november 21-én a Hévízgyörk képviseletében 
Bobál István, a hévízgyörki polgárőrök képviseletében pedig 
Kolesza Gábor vehetett részt az ünnepi gépjármű-átadáson. 
Az ünnepségen részt vett az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András 
és helyettese, Markos György, valamint a Közlekedési Biztosító 
Egyesület képviseletében Takács János vezérigazgató. A 
szerződések ünnepélyes keretek között történő aláírása után 
végre eljött a várva várt pillanat: a falu képviselői átvehették az 
új Dacia Logan-t. Polgárőreink bíznak abban, hogy az új autó 

Az új Dacia Logan

Hévízgyörk 
Polgárőr 
Egyesület 
tagjai
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Előzze meg a cukorbetegséget! 

A mozgásszegény életmód, az elhízás komoly rizikót je-
lent a cukorbetegség kialakulásában.

Általában hosszú távon nem elég a diéta, a 
gyógyszeres kezelés előbb vagy utóbb beveze-
tésre kerül. Kezdetben is érdemes bevezetni az 
intenzív kombinált terápiát, annak érdekében, 

hogy a vércukor érték közel normális legyen, azaz 5 kö-
rüli. A szövődmények kialakulásának késleltetésére ez a 
lehetőség vonatkozik. Cukorbetegséget megelőző álla-
pot, amikor a vércukorszint étkezés után 2 órás terhelé-
ses vizsgálat 7-11mmol között van. A prediabetes esetén 
nem mindig alakul ki diabetesz. A szervezetben a kis 
erekben zajló folyamat azért alakul ki, mert a vérben a 
vércukorszint évekig magas volt. Korai felismeréssel ez 
elkerülhető. 

A 2-es típusú cukorbetegség

Ez a betegség egy hosszútartamú, igen sok szerv károso-
dásával járó progresszív megbetegedés. A felnőtt lakosság 
6%-át érinti.

Keletkezésekor vagy nem reagál a szervezet az inzu-
linra, vagy nincs kellő mennyiségű inzulin. Vérvizsgálat-
tal mutatható ki. Az inzulin a hasnyálmirigyben termelő-
dik, ha étkezés folyamán emelkedik a vércukor szint. Ki-
alakulhat úgy is, hogy van kellő mennyiségű inzulin, de a 
szervezet még sem veszi ezt észre. Tünetei a következők, 
szomjúság, gyakori vizelés, látásromlás, zsibbadás. Sajnos 
mivel korai esetben tünetmentes, csak akkor derül ki, mi-
kor a szövődmények már kialakultak. Szövődmények a 
kis erekben kialakult kórelváltozás következményei. Vak-
ság, veseelégtelenség, szívinfarktus, agyi infarktus.

Cukorbetegség kezelése
Életmód változtatás, mozgás bevezetése, diéta betartása. 
Szoros vércukor kontroll, háziorvos segítségével szoros 
gondozás, irányítás, szakellenőrzések szervezése.

Klubok segítségével mozgásterápia meg-
tanítása, testsúlycsökkentő lehetőségek 
megszervezése, psychoterápiával, gondol-
kodás megváltoztatása. Remélhetőleg sokat 
javítana e betegség felfogásában is. Települé-
sünkön is nagy számban fordul elő ez a be-
tegség, legalább 30% érintett a lakosságnak.

Vannak olyan emberek, akik nagyon komolyan lelki-
ismeretesen felfogják, mit is jelent számukra, tesznek is 
ellene, érdeklődők, rendszeresen ellenőriztetik betegsé-
gük állapotát. 

Van, aki ritkán, 2 havonta eljár felíratni a gyógyszerét, 
hetente, vagy háromszor szedi, amit naponta kellene és 
önmaga részéről mindent megtett. Azt gondolják, a hét-
végi süteményezés miért éppen nekem ártana, de hétfőn 
a vércukor vizsgálaton megjelennek, kétségbe esnek az 
érték láttán. Többszöri rákérdezésre sem értik ezt, hogy 
mi lehet ennek az oka, vagy rákérdezésre derül ki, hogy 
helytelenül étkezés után veszik be a gyógyszert, mikor azt 
előtte kellene.

Sokszor, ha a diétára rákérdezünk a válasz. „Én dié-
tázom” de nagyon betartok mindent, viszont mikor az a 
kérés, hogy tessék leírni, hogy mit eszik egy héten át, ez 
soha nem készül el.

Hát ilyenek vagyunk betegek, felelőtlenek, csak utólag 
már a kialakult bénulásos betegség vagy, már az amputá-
ció közvetlen közelében vagyunk, és értetlenül fogadjuk, 
miért pont velünk történik ez meg. Talán bizalmatlanok 
vagyunk valakivel vagy valamivel 
szemben, azt gondoljuk, hogy így 
döntünk helyesen saját gondola-
tunkba begubózva cselekszünk, 
kivétel viszont nem létezik.

Törődjünk sokkal többet magunkkal,  
higgyünk benne, megéri!

Dr. Hanák Klára háziorvos

„Senki, csak mint amilyen voltam,
Ne mondjon másnak, így se, holtan.
Kisebbnek, nagyobbnak ne lásson,
S kinek vétettem, megbocsásson!”

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik szeretett testvérünk,  
TÓTH ERZSÉBET  

temetésén megjelentek és osztoztak gyászunkban és fájdalmunkban.

 A gyászoló család
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Testvérvárosunk
Több mint 10 éve már, hogy igényként merült fel, jó 

lenne, ha Hévízgyörknek is találnánk egy testvérvárost, 
ugyanis a szomszéd településeknek már voltak külföldi 
kapcsolataik.

1993-ban még oly távolinak, elérhetetlennek tűnt egy 
ilyen barátság kialakítása. Többszöri, többirányú próbál-
kozásunk sokáig nem járt sikerrel, mígnem 2003-ban 
Helmut Hartwig –nagyon régi barátunk – Memmelsdorf 
polgármesterének kezdeményezését tolmácsolva ajánlot-
ta Bamberg közigazgatási területéhez tartozó városok és 
községek figyelmébe a magyar községekkel való kapcso-
latfelvételt.

Így indult el 2003. tavaszán német oldalról egy kez-
deményezés Dr. Günther Denzler vezetésével, aki három 
kollégájával felkereste az önkormányzatot. Günther Trost, 
aki Schlüsselfeld város képviselője, fontosnak tartotta a 
keleti országok községeivel történő kapcsolat kialakítását, 
mivel ez egy jó alapja az Európai Közösség kelet felé tör-
ténő nyitásának.

Grassalkovich Kastélyt, ahová a vendégeket a képviselő 
testületből Tóth Gáborné és Bankó Miklósné képviselő 
asszonyok is elkísérték. Ezután a gödöllői Szent István 
Egyetemen megtekintették a Fogathajtó versenyt és meg-
kóstolták a főzőversenyen készült ételeket.

A német delegáció második hévízgyörki látogatá-
sa után beszámolt Schlüsselfeld Városi Tanácsnak a 
hévízgyörki szívélyes fogadtatásról és azon kezdemé-
nyezésről, hogy testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk 
kialakítani, röviden megfogalmazta céljainkat és azok 
tartalmát. 

Így került sor az első hivatalos találkozóra Hévíz-
györkön. A két település polgármestere először 2004. 
szeptember 1-jén találkozott. Georg Zipfel Schlüsselfeld 
főpolgármestere egy 5 fős delegációval érkezett meg te-
lepülésünkre. 

A vendégeket az Asszonykórus énekével a házasság-
kötő teremben fogadtuk, majd átkísértük szálláshelyük-
re, a Gaia hotelba.

Második nap bemutattuk Hévízgyörk intézménye-
it, templomait, nevezetességeit. Tóth Tibor polgármes-
ter lovaskocsival körülvitte a faluban a külföldieket, 
akiknek ez egy felejthetetlen élményt jelentett. A dél-
után igen mozgalmasan telt, meglátogattuk a gödöllői 

Hévízgyörk Önkormányzat részéről, első alkalommal 
egy 6 fős delegáció utazott Schlüsselfeldbe 2004. október 
végén. A Városi Tanács képviselő-testülete, intézmények 
vezetői, egyházi elöljáróságok fogadták kis csapatunkat 
a városháza tanácskozó termében. Ott tartózkodásunk 
alatt megtekintettük a város óvodáját, könyvtárát, isko-
láját, szociális otthonát. Meglátogattunk egy sörfőzdét 
és egy pálinkafőzdét is. Azt mondják, hogy mi magya-
rok milyen vendégszerető nép vagyunk. Elmondhatjuk, 
hogy Schlüsselfeld vezetői, polgárai tanúbizonyságot tet-
tek vendégszeretetből és barátságból is. Az egész város 
tudott érkezésünkről, a közintézményekben mindenütt 
ki volt téve a magyar zászló és magyar feliratokkal üdvö-
zöltek bennünket.

Schlüsselfeld város városi tanácsa úgy határozott 2004. 
november 18-ai testületi ülésén, hogy Hévízgyörk község 
és Schlüsselfeld város között megalapozott ez a partner-
kapcsolat és hivatalos formában ajánlatot tett a kapcsolat 
létrehozására.

Hosszú, alapos egyeztetés után 2005. június 25-én 
este 7 órakor került sor az ünnepélyes megálla-

podás aláírására Schlüsselfeld hivatalában. Az alapí-
tó okiratot mind magyar, mind német nyelven aláírta 
mindkét polgármester.
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2005. augusztus 20-án ismét községünkbe látogatott 
Georg Zipfel főpolgármester egy 20 fős kísérettel és a Fa-
lunapon ünnepélyes keretek között aláírták a testvérvá-
rosi okiratot. Az ünnep fénypontját emelte, hogy Werner 
Zink, a Frank énekegyüttes kórusvezetőjének dirigálásá-
val a német vendégek is dalra fakadtak.

Zink Úr köszönőlevelében meghívta a Hévízgyörki 
Asszonykórust az októberben Schlüsselfeldben megren-
dezendő kórustalálkozóra. (Erről a találkozóról már ol-
vashattak egy korábban megjelent Hírmondóban.)

Egy nagy szünet következett, jöttek a dolgos hét-
köznapok. 2006. nyarán Georg Zipfel és felesége 

ellátogatott Hévízgyörkre, ugyanis itt vendégeskedtek 

Turán Helmut Hartwigéknél. A Hévízgyörki Asszony-
kórus igen nagy hálával és tisztelettel köszöntötte, látta 
vendégül polgármester urat, feleségét és barátait.

Ezután rövid levélváltásban tájékoztattuk német ba-
rátainkat a magyarországi önkormányzati választások 
eredményéről, a polgármester személyének változásáról, 
valamint a képviselő testület megújulásáról. Pár szóval 
bemutattuk Bobál István új polgármestert.

Német kollégája, Georg hamarosan válaszolt: „Szívből 
jövő jókívánságunkat fejezzük ki mind a polgármester 
úrnak, mind a képviselő-testületnek” szavakkal köszön-
tötte Bobál István polgármester urat. 

Bobál István polgármester úr tisztelettel meghívta egy 
bemutatkozó találkozásra a német delegációt. Örömmel 
elfogadták a meghívást, és december 15-én érkezik a 4 fős 
delegáció Georg Zipfel főpolgármester vezetésével.

Végezetül feltehetjük a kérdést, miért van szükség 
„testvérkapcsolatra”?

Az Egyesült Európa felépítése nélkülözhetetlen fel-
tétel a XXI. század gazdasági és politikai kihívásaival 
szemben.

Európa felépítése nagyon régi gondolat. Montesquieu 
írta a XVIII. században: „Ha tudnék valami hasznosat 
hazám számára, ami hátrányos lenne Európára nézve… 
úgy azt bűnnek tekinteném.”

Kovács Margit  
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Fahéj, vanília, citrom illata száll a lakásban… Közeledik a 
karácsony, nagy a sürgős-forgás a konyhában, hiszen sok 
helyen ez az egyetlen ünnep az évben, amikor együtt ül le 
az asztalhoz a család minden tagja. Ezért is tartják fontos-
nak a jó háziasszonyok a karácsonyi menü jó előre való 
megtervezését. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani egy, 
a hagyományoknak is megfelelő, de modern ízvilágot 
idéző menüsor bemutatásával.

HALÁSZLÉ BOGRÁCSBAN

Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg apróhal
1 db 1-1,2 kg-os ponty
1 nagy fej vöröshagyma 
1 paradicsom
1  hegyes-csípős zöldpap-

rika
1  evőkanál édes-nemes pi-

rospaprika
cseresznyepaprika

Előkészítés: A halféléket (ha nem konyhakész, hanem élő 
halat vásárolunk) megtisztítjuk, zsigereiket, belsőségei-
ket kiemeljük a hasüregükből, kívül-belül alaposan meg-
mossuk. A halvért felfogjuk, az esetleges haltejet és ikrát 
félretesszük. A ponty fejét és farkát leválasztjuk, a törzset 
felszeleteljük. A hagymát megtisztítjuk, és finomra vág-
juk. A paradicsomot és a zöldpaprikát megmossuk.
Elkészítés: Az apróhalakat, a ponty fejét és farkát na-
gyobb lábasba tesszük, hozzáadjuk a hagymát, a felfo-
gott halvért, majd felöntjük annyi hideg vízzel, hogy a 
halakat éppen csak ellepje, és kb. 1 órán át lassú for-
ralással főzzük – pépesítjük. A paradicsomot meghá-
mozzuk és felaprózzuk. A halszeleteket kissé besózzuk, 
felhasználásig hidegen tartjuk. Sűrű szövésű szitán 
átszűrjük – nem passzírozzuk! – a hallét, majd felönt-
jük 1 l hideg vízzel, és felforraljuk. Hozzáadjuk a pi-
rospaprikát, a paradicsomot, ízlés szerint eltördelt cse-
resznyepaprikát, végül a halszeleteket, az ikrát és/vagy 
a haltejet, és fedő alatt, mérsékelt tűzön 10-15 percig 
– puhulásig – főzzük. Kavargatni nem szabad, mert 
a halhús törékeny, csak az edényt rázogassuk! A kész 
levest lehetőleg a főzőedényben tálaljuk, vagy nagyon 
óvatosan levesestálba szedjük, nehogy összetörjön a 
halhús. A csípős-hegyes zöldpaprikát felkarikázzuk, és 
külön bográcsokban kínáljuk.

RÁNTOTT PONTY 
Hozzávalók 4 személyre:
8 megtisztított pontyszelet 
só
A panírozáshoz: 
liszt, tojás, zsemle-
morzsa
A sütéshez:
bőven olaj 
A mártáshoz:
5 dkg gomba
1 citrom leve
1 alma
2 üveg majonéz
2 evőkanál száraz fehérbor
4 evőkanál tejszín
1 kávéskanál vöröshagymakrém
2 csapott kávéskanál őrölt fehér bors
1 kávéskanál porcukor
Előkészítés: A pontyot megmossuk, kissé beirdaljuk, alapo-
san besózzuk, állni hagyjuk. A gombát megtisztítjuk, és apró 
kockákra vágjuk. Kevés citromlével elkevert vízbe tesszük. 
Az almát meghámozzuk, húsát apró kockákra vágjuk. 
Elkészítés: A mártáshoz a gombát a citromos vízben 
megpároljuk, leszűrjük, hagyjuk kihűlni. A majonézhez 
keverjük a bort és a tejszínt. Hozzáadjuk a vöröshagy-
makrémet, az almát és gombát, az őrölt borssal, kevés 
porcukorral és a maradék citromlével ízesítjük. A halat 
lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk. Forró, de 
nem túlhevített olajban aranysárgára sütjük. A mártással 
és főtt burgonyával kínáljuk.

PÜSPÖKKENYÉR

Hozzávalók:
4 tojás15 dkg cukor
15 dkg liszt 
tetszés szerint aszalt gyümölcsök, 
csokoládé, mogyoró, dió, fahéj, szeg-
fűszeg…
Elkészítés: A tojások fehérjét habnak felverjük, majd las-
san hozzákeverjük a tojások sárgáját, a cukrot, majd a 
lisztet. A végén hozzákeverjük az ízlésünknek megfelelő-
en kiválasztott további hozzávalókat is. 
A kész masszát alufóliával bélelt őzgerinc formába önt-
jük, és közepes lángon aranybarnára sütjük. Ha megsült, 
kihűtjük, és csokoládémázzal, porcukorral díszítjük.

Karácsonyi menü

Jó étvágyat kívánunk! 
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Tudták-e, hogy egy junior Európa-bajnok lakik községünk-
ben? Ne csodálkozzanak rajta, ha nem: nem olyan régóta él 
itt, és nem olyan régen nyerte meg az említett versenyt.

Ő Szilágyi Áron. Beszélgetésünk első tervezett idő-
pontja csúszott – ahogy fogalmazott: „…egy németor-
szági versenyen vagyok”. Nos, ez a verseny a Világ Kupa 
sorozat egyik állomása volt, és ezt is megnyerte. 16 éve-
sen még csak kadett korosztályú versenyző, de már most 
a junior mezőny egyik legjobbja a világon. Eddig töret-
lenül halad a saját maga által kitűzött cél felé: olimpiai 
bajnoknak lenni.

Falunkban él a kardvívás ifjú tehetsége
havonta eltör egy pengét. Kedvence nincs, a lényeg hogy 
könnyű legyen. A sisak és a ruha tovább is eltart, mint 
egy penge – ami természetesen nem baj, hiszen nem ol-
csó mulatság egyik sem.

– Mennyit készülsz egy héten? Hogyan zajlik egy ví-
vóedzés?

– Két és fél három órát edzek minden hétköznap. Hét-
végén pihenő van, vagy pedig versenyek.

Általában a bemelegítés után két órát vívunk – vál-
tott ellenfelekkel. Mivel együtt készülünk a felnőtt ví-
vókkal, ez segíti a fejlődésünket. Edzés végén speciális 
gyakorlatokkal erősítjük a vívómozdulatokhoz szüksé-
ges izmokat.

– Hogyan egyezteted össze az élsportot a tanulással?  
– A Fazekas Mihály gimnáziumba járok matematika 

tagozatra félig-meddig magántanulóként.
Sokat vagyok távol a versenyek miatt, amik a teljes 

hétvégét és néha a hétfőt is elveszik, illetve egy évben két-
szer-háromszor hosszabb edzőtáborba is megyünk.

Emiatt néhány vizsgá-
mat külön kell letennem.

– Van olyan verseny-
ző, akire példaképként 
tekintesz?

– Nincs igazi példa-
kép, de rendszeresen 
együtt készülök Nemcsik 
Zsolt olimpiai ezüstér-
mes kardozónkkal, akit 
emberileg és szakmailag 
is nagyra tartok.

– Mi lesz a következő 
nagyobb verseny? Nem 
nyomaszt ezek után a 
győzelmi teher?

– A junior versenyeken még nem elvárás a győzelem, 
így ez nem nyomaszt. 

Azonban a kadett korosztály világbajnokságát - ami 
jövő áprilisban lesz Izmirben – szeretném megnyerni, és 
előtte a magyar bajnokságot is februárban.

A hátralévő időben még elmondja, hogy bár nem 
sok szabadideje marad, ezt szívesen tölti focival. Ját-
szanak a vívókkal (néha edzés végén), vagy nézik a té-
vében. 

Nemrégiben pedig elkezdett basszusgitározni is. Foci-
ban a Bayernt szereti, zenében a Limp Bizkitet. Szórakoz-
ni is a csapattársaival jár, bár erre sokszor csak a verse-
nyek záróestjén - a hazaút előtt - van lehetősége.

Szóval olyan, mint egy átlagos tizenéves. De megvan 
az a tehetsége, ami kiemeli a kortársai közül. Amivel va-
lóra válthatja álmát. Hogy olimpiai bajnok legyen.

Balázs Ákos

– Nem olyan régen éltek Györkön. Pontosan mióta is?
– Tavalyelőtt nyáron költöztünk ide Budapestről, szüle-

im szerettek volna egy kevésbé zajos és zsúfolt helyen élni. 
Így döntöttünk Hévízgyörk mellett, és teljesen bevált.

Szeretünk itt élni, az egyetlen negatívumot a bejárás 
jelenti, de szerencsére apukám Pesten dolgozik, így ő 
hoz-visz edzésekre vagy a suliba.

– Mesélj a kezdetekről! Mikor kezdtél vívni? Miért 
ezt a sportot - és azon belül a kardot választottad?

– 9 éves koromban kezdődött. Ekkortájt a Vasasban 
atlétizáltam, de többször benéztem a közeli vívóterembe, 
és megtetszett, majd egy általános iskolai toborzón je-
lentkeztünk két társammal.

Nem döntöttem el, hogy kardozó leszek, ez csak így 
alakult. Persze, később már nem nagyon vált az ember. Jó 
helyre kerültem, mert a Vasasnál komoly hagyományai 
vannak a kardvívásnak és jelenleg is kiemelkedik ebben 
a szakágban.

Közben Áron megmutat egy kardot és elmagyarázza, 
hogy miben különbözik a tőrtől. Több is kell belőle egy 
versenyzőnek, mivel sajnos fogyóeszköz – két-három 

– Kezdjük rög-
tön az aktuális 
e s e m é n y e k k e l : 
remek formában 
vagy, egy hónap-
ban két ilyen siker! 
Várható volt?

– Nem, az 
Európa-bajnoki 
aranyérem még 
engem is megle-
pett, hiszen nálam 
idősebbek ellen 
kellett helytállni. A 
legjobb 8 közé ju-
tás tűnt reálisnak. 
Ezek után viszont 
a Világ Kupán már 
titokban várták az 
érmet. 



3.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra... 

2.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 
De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 

1.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 
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Ady Endre: Karácsony
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FIDESZ MIKULÁS 
DÉLUTÁN

2006. december 2-án a HÉVÍZGYÖRKI FIDESZ ALAPSZERVEZET Mikulás-
délutánra hívta a falu apró lakóit a Művelődési Házba. Bazan Tibor elnök elmondta, 
hogy a helyi FIDESZ-csoport szeretné minden évben megtartani a Mikulás napi 
rendezvényt.  A csoport tagjai Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj vidám történetét 
mutatták be, az „ifjú tagok” verseket szavaltak. Legnagyobb sikere természetesen 
a Mikulásnak és a Krampuszoknak volt, akik mézeskalácsot és szaloncukrot 
osztogattak a dicsérő vagy intő szavak mellé. A gyerekek megilletődve tettek „jó 
gyerek leszek” fogadalmat, rajzokkal kedveskedtek, és volt olyan kisfiú is, aki a 
kisvonatját ajándékozta a nagyszakállú Mikulásnak. A műsor után Tóth Gáborné, 
Juci néni igazi, kemencében sült kaláccsal és kakaóval kínálta az apróságokat, akik 
a karácsonyi dalok hallgatása közben boldogan tettek eleget a meghívásnak.

(B. E.)

Öregasszony, Málészáj és Öregapó
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A szereplők

Egy megilletődött kisfiú

Ajándék a Télapónak
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SZILVESZTERI BÁL A HÉVÍZGYÖRKI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A HAJNALIG TARTÓ ZENÉRŐL 
A FAVORITES ZENEKAR 

GONDOSKODIK

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

A BELÉPŐJEGY: 6000 Ft, 
(mely tartalmaz aperitifet, bőséges vacsorát , 
süteményt, gyümölcsöt, pohár pezsgőt, éjfél 

után töltött káposztát, virslit)

Szerettel meghívjuk 
Önt  kedv családját
2006. dember 17-én 

16 órakor kezdődő

FALUKARÁCSONYUNKRA

a hévízgyörki 
Művelődi Házba

Művelődi Ház dolgozói

A pályázat célja: Ötletek és javaslatok felvetése, leírása – melyek 
elősegíthetik településünk fejlődését, segítik a gazdaságot, környe-
zetvédelmi intézkedéseket indikálnak – a közlekedési feltételek, a 
települési infrastrukturális állapotok javítását és modernizálását 
célozzák. Lehetnek az ötletek a turisztika, az oktatás, az egész-
ségügy, a szolgáltatás, a közművek állapotát segítő elképzelések, 
a humán erőforrások (munkaerő) kihasználását irányzó, a befek-
tetéseket ösztönző, vállalkozásokat fejlesztő javaslatok és ötletek. 
Ötletadóként lehet gondolatokat közölni felénk az intézmények 
fejlesztési elképzeléseiről, a tudatbázis (közösségi gondolkodás-
mód) átalakításáról, partnerségi programjavaslatokról – minden 
területről, ahol a község beavatkozhat a közösségi fejlesztésbe, 
életminőségünk javításába.

Valamennyi olyan javaslatot szívesen fogadunk, melyek akár 
közvetlen, akár indirekt módon hatással lehet községünk fejlődé-
sére, előrehaladására, környezetünk javítására, szépítésére.

Az ötleteket csak koncepcionálisan és tömören, néhány mon-
datban megfogalmazva kérjük felvázolni – egy-egy pályázótól 
akárhány felvetést, javaslatot is elfogadunk.
Pályázatot nyújthatnak be:

–  magánszemélyek, akik hévízgyörki állandó lakóhellyel 
rendelkeznek

–  civil szervezetek

Benyújtási határidő, benyújtás helye és módja :
Benyújtás határideje : 2006. december 29. (péntek) 16 óra

Benyújtás helye : Művelődés i Ház  (Kossuth u. 19.)

A pályázat jeligés. A pályázatot tartalmazó borítékban helyez-
zenek el egy külön lezárt kisebb vagy összehajtott borítékban a pá-
lyázó nevét és címét valamint a jeligét tartalmazó lapot.

A pályázatot zárt borítékban, A/4 formátumú leiratban író-
géppel vagy számítógéppel megírva 1 példányban kérjük.  A  pá-
lyázatot tartalmazó borítékra írják rá: ÖTLETPÁLYÁZAT 2006. 
és a jeligét. (A maximális terjedelem lehetőleg ne haladja meg az 
1 gépelt oldalt.)

A pályázók közül az Ötlet Bizottság javaslata alapján az Ön-
kormányzat

az  I. díjat elnyert pályázónak 10.000,– Ft,
a II. díjat elnyert pályázónak    6.000,– Ft
a III. díjat elnyert pályázónak    4.000,– Ft
ötletdíjat fizet.

Elbírálás: a benyújtott pályázatokat az Önkormányzat Képvi-
selő Testületének tagjai közül és felkért külsős szakértők bevoná-
sával a kijelölt 6 fős Ötlet Bizottság bírálja el és rangsorolja.

Eredményhirdetés :
2007. január 15-ig a nyertes pályázókat írásban értesítjük.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ötletek, javaslatok benyújtására

Hévízgyörk község Önkormányzatának Képviselő Testülete ÖTLET PÁLYÁZATOT hirdet meg

HÉVÍZGYÖRKI HÍRMONDÓ

A Hévízgyörki Önkormányzat és Művelődési Ház közérdekű és kulturális kiadványa
Megjelenik negyedévente. Felelős kiadó: Művelődési Ház

Felelős szerkesztő: Bobál Zoltán
Nyomdai munkák AG és AJ Bt.

Hévízgyörk honlapja: www.hevizgyork.hu
Szerkesztőség címe: Művelődési Ház Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 19.

Szerkesztőség e-mail címe: hevizgyork@vnet.hu


