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Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője
„ötvenegy vasárnap alapozza meg azt az egy húsvétit. Nem lóg csak úgy a levegőben. Mert az a Jézus, aki
földi életünk éveinek jelenében hordoz sok bajban küzdelemben, Ő támaszt majd fel a testi halálból is, Ő vált
meg a sír mélyéről is. Amikor életünk földi napjai után
elhozza az örök napot.”
Egyik szép húsvéti énekünkben a Bibliai tanítással
teljesen összhangban arról éneklünk, hogy van első feltámadás és van második feltámadás. Az első, az új életben
járás. A második pedig az, amikor a meghalás után feltámadunk. Jézus Krisztus húsvéti feltámadása mindkettőnek az alapja, fundamentuma. A húsvét tehát jelen és
jövő.
Jézus feltámadásának nem csak az üres
sír, és a feltámadott megjelenései voltak
a bizonyítékai, hanem a tanítványok
megváltozott élete is. A halál és
bűn hatalmán győztes Úr új
életben járásra hívta, és hívja
ma is a benne hívőket. Még
e földön élőknek mondja
az Ige: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked
a Krisztus.” (Efézus
5:14) Ugyancsak még
e világban élőknek írja
Pál apostol: „Ha tehát
feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus
van, aki az Isten jobbján ül.”(Kolossé 3:1) Az
őskeresztyének számára
a Húsvét alapvetően az
új életben járásnak, vagyis
az első feltámadásnak volt
az ünnepe. Nem is csak évente egyszer ünnepelték, hanem
minden vasárnap. A zsidóságban
a szombat volt a megszentelt nap, ezt
a Jézus egyháza is folytathatta volna. Egy
ideig valóban szombaton tartották az istentiszteletet. De mivel Jézus péntekhez számítva harmadnapon
támadt fel, tehát vasárnap, ezért hamar megerősödött a
bizonyosság, hogy vasárnap legyen az a nap, amit kiemelten megszentel a keresztyén egyház. Ettől kezdve minden
vasárnap a feltámadás ünnepe volt. Később alakult csak
ki az egyházi évben a húsvéti ünnepkör. Így az év ötvenkét vasárnapja az új életben való járás egy-egy lépése. Ha

belegondolunk abba is, hogy az apostolok idejében a vasárnap a hét első napjának számított, akkor még inkább
megerősödünk ebben a meggyőződésben. Hiszen Jézus
által az új életre „feltámadva” kezdték el a hetet, és azért
imádkoztak, hogy így is tudják azt végig járni.
A húsvét előtti böjti időszakban éppen azért tartunk
önvizsgálatot: valóban feltámadtuk-e a halálból, hogy
húsvét ünnepén azután felragyoghasson nekünk a Krisztus. Böjt nélkül nem lehet Krisztus feltámadásában részesülni, mert előbb meg kell nekünk is halni a bűnnek, hogy
azután új életben járhassunk. Aki haragot tartva, úgy
imádkozza az Úr imádságát, hogy kihagyja: „amiként mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, annak jövője
talán lehet a mennyek országa (Krisztus kegyelméből), de a jelene: pokol. S aki kemény
szívvel bűnvallást nem tesz, pokollá
téve mások életét, a jelenben az elzárja magától és felebarátaitól a
feltámadott élet erejét.
A húsvét ünnepe tehát az
új életre, a krisztusi életre
való feltámadásunknak
áldott lehetősége. Élsz-e
vele? Élsz-e?
A temetőben megállva koporsó mellett,
sokszor érezzük: nehéz hinni szerettünk
eljövendő feltámadását, és a magunkét.
Nehéz. De „ami lehetetlen az embereknek,
az Istennek lehetséges” (Lukács 18:27)
Az új (krisztusi) életben járás alapozza meg
a testünk feltámadásába
vetett hitünket. Vagyis
ötvenegy vasárnap alapozza meg azt az egy húsvétit.
Nem lóg csak úgy a levegőben.
Mert az a Jézus, aki földi életünk
éveinek jelenében hordoz sok bajban küzdelemben, Ő támaszt majd fel a
testi halálból is, Ő vált meg a sír mélyéről is.
Amikor életünk földi napjai után elhozza az örök napot.
Ökumenikus imahetünk szép énekének sora így válhat
húsvéti imádsággá minden hévízgyörki egyház templomában: „Jézus engedd hozzád térnem, Veled halnom veled élnem.”
Szabó Zoltán
református lelkész
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Kedves Gyászoló család, kedves gyászoló
gyülekezet! Kedves Pintér Sándorné, Margitka!
– Bobál István polgármester szavai –

Karácsony reggelén, az emberiség történetének legnagyobb ünnepén, amikor a karácsony csodáján, a Megváltó
születésének nagy ajándékán elmélkedtem, a csendben megszólalt a telefon, és a halálhíredet közölte velem a telefonáló.
Az öröm és a bánat, az ünneplés és a gyász pillanatai játszódtak le bennem egy időben, és amikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy a rokonok, barátok sietnek felétek, együtt lenni a nehézségek között a gyász pillanataiban, szeretett
férjeddel, imádott gyermekeiddel, édesanyáddal, testvéreddel.
A nehéz perceket én magam is siettem megosztani szeretteiddel.
Az életutadat végig gondolva a gyász nehéz perceiben még is hálát adunk Istennek az életedért. Teljes életet élhettél
a családod, a rokonok, a barátok, az egész falunk, Hévízgyörk lakosságának, az Asszonykórus Népművészeti Egyesület
tagságának és mindazoknak az embereknek az örömére, akik között szolgáltál életedben ország határon belül és azon
kívül egyaránt.
Hévízgyörk községért végzett áldozatos munkádat köszönjük, amikor visszaemlékezünk 1988-tól napjainkig:
könyvtárosként, majd Művelődési Ház vezetőként, ezt követően civil szervezeti elnökként repítetted településünk
hírnevét az országban és azon túl is.
13 évvel ezelőtt, amikor Rád tört a betegség, Te tudtad, hogy milyen nagy a baj. A mélységes hited, a családod
iránt érzett felelősséged és az erős akaratod adott erőt ahhoz, hogy békében, Isten akaratában megnyugodva viseld a
szenvedés keresztjét és 2007 Karácsony reggelén pedig el tudtad engedni szeretteid kezét és itt tudtad hagyni szülőfaludat.
De mi hívő emberek tudjuk, hogy a földi lét vége, a halál az örök élet kezdete. Karácsony reggelén a mennyei születésnapodat ünnepelhetted 1 nappal a földi 49. születésnapod előtt, amit már nem élhettél meg a földön.
Köszönjük Istennek ezt a gazdag, szeretet teljes életet és kérjük, hogy adjon Neked örök nyugodalmat és a menynyekben boldog örök életet.
Isten veled, nyugodjál békében.

A polgárőr mozgalom elismerése
A polgárőrség hungaricum. Ezt mi vittük be az EU-ba. Csodálkoznak a külföldi szakemberek, hogy van egy ország,
itt Európa közepén, ahol a biztonságért vannak, akik áldoznak szabadidőt, fáradságos szolgálatot – mindezt ingyen
és társadalmi munkában.
Ez az írás nemcsak a helyi 36 polgárőrnek, és az őket
tömörítő Hévízgyörki Polgárőr Egyesületnek készült,
hanem mindenkinek, aki  érdeklődik az ország egyik
legaktívabb és legeredményesebb civil szervezete iránt,
amely Európában egyedülállóan - hungaricumként társadalmi munkában, szabadidejét feláldozva, ingyen
és bérmentve dolgozik a közrendért, közbiztonságért, a
bűncselekmények megelőzéséért. A magyar közbiztonság
és bűnmegelőzés már nem képzelhető el a Polgárőrség
nélkül.
Ezt nem a polgárőrök mondják, hanem róluk
mondják rendőrök, határőrök, önkormányzati vezetők,
és nem utolsó sorban a lakosság többsége. Messziről
indult a mozgalom. 1991-ben a jogelőd, az ÖSZOSZ,

az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége, amely
megalakulásának évében már „átkeresztelte” magát
Országos Polgárőr Szövetséggé, 223 egyesületet tömörített
mintegy 10 ezer taggal. Az egyesületek a közbiztonság, és
valljuk meg az akkori rendőrség kritikájaként alakultak
meg. Az elmúlt tizenhat évben a mozgalom kinőtte a
gyerekholmikat. A szituációs bűnmegelőzés mellett,
vagyis a járőrözés mellett kibővült a tevékenységi kör. Ma
már nemcsak a rendőrség, hanem a határőrség feladataiba
is besegítenek a civil bűnmegelőzők. Részt vesznek a
környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben,
a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, a rendezvények,
sportversenyek biztosításában. Részt vesznek a közlekedés
biztonságának biztosításában, a helyes közlekedési
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magatartás oktatásában. Az ösztönös védekezési reflexet
ma már a tudatos és szakmailag megalapozott munka
jellemzi. A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek
részt. 2006. február 13-án az Országgyűlés megszavazta
a törvényt a Polgárőrségről.
Sokan nem tudják, sőt bizonyos felmérések szerint a
lakosság egy része azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést
kapnak munkájukért. Nagy tévedésben vannak, aki
így gondolják. Minden polgárőr térítés nélkül végzi
hazafias, önként vállalt tevékenységét, szabadidejét, sőt
nem egyszer saját anyagi forrásait feláldozva. Komoly
nemzetközi érdeklődés is van mozgalmunk iránt, de
igen nehéz elmagyarázni Európában ezt a fajta munkát.
A polgárőrség hungaricum. Ezt mi vittük be az EU-ba.
Csodálkoznak a külföldi szakemberek, hogy van egy
ország, itt Európa közepén, ahol a biztonságért vannak,
akik áldoznak szabadidőt, fáradságos szolgálatot mindezt ingyen és társadalmi munkában. Így adunk
információt róluk, akik éjjelente is járőröznek, és
vigyázzák mindannyiunk, házát, autóját, értékeit.
2006. novemberében az Országos Polgárőr Szövetség egy
új Dacia Logan típusú szolgálati gépkocsit adományozott
Polgárőr Egyesületünknek. A fenntartást és üzemeltetési
költségeket az Önkormányzat vállalta magára.
2007. december közepén kellemes meglepetés ért
bennünket. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr.
Túrós András Úr írásos köszönetét és elismerését fejezte
ki a Galga menti települések önkormányzatainak – köztük
Hévízgyörknek is.
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Az adott oklevélben a helyi polgárőr mozgalom
kiemelkedő mértékű támogatását emeli ki, valamint azt,
hogy településünk önkormányzati vezetése igen sokat
tett és tesz ezzel biztonságunkért.
Az elismerés azonban kifejezetten azt jelenti számunkra, hogy minden elismerés elsődlegesen
Polgárőrségünk tevékeny és eredményes munkát végző
valamennyi tagját illeti. Ők azok, akik minden nap velünk
vannak, vigyáznak és őriznek, a háttérben maradva szorgalmasan dolgoznak értünk, biztonságunkért.
További (lapzártakor érkezett) jó hír: az Országos
Polgárőr Szövetség vezetői március 6-án meglátogatják
településünket, hogy személyesen is találkozzanak
polgárőreinkkel, a Képviselő Testülettel és községünk
Polgárőrségét támogató vezetőivel.
T.A.

Segítség a környezetszennyezés megállítására
„Védjük és óvjuk környezetünket, éljünk az adott lehetőségekkel, segítsük egymást a környezeti tisztaság,
az egészséges természet megteremtésében, megőrzésében.”
Településünk határában sok helyen - főként a felhagyott szőlőterületek környékén - jelentősen megszaporodtak a illegális szemétkupacok. Ezek nagymértékben
szennyezik közvetlen környezetünket, hiszen ellenőrizetlen eredetű és több esetben mérgező anyagokat is tartalmazó, fertőző szemetek.

Temető bejáratánál

A szétszórt szemetet nem lehet kezelni, ártalmatlanítani, sokszor a szél is teríti a környező fasorokban, elcsúfítva a környezeti látványt.
Önkormányzatunk ennek a települési környezeti
szennyezésének megállítására új koncepciót állított fel,
ezzel is segítséget kíván nyújtani a lakosságnak.
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Mindazokat a keletkező hulladékokat és háztartási
szemetet, melyeket a szervezett szilárdhulladék szállítás
és a szelektív gyűjtés keretében nem tudnak lakosaink elhelyezni – a falu három pontján kihelyezett, egyenként
4 m3-es acélkonténerekbe lehet berakni. Innen az Önkormányzat teljesen ingyen azokat rendszeresen elszállítja,
nem kér érte semmiféle díjat.
A három gyűjtőpont elhelyezése:
1. A községi temető mellett 3 db,
2. a Szahara utca végén, a nyárfásnál 1 db,
3. és a Vadvirág utcában 1 db zöld színű konténer.

Vadvirág utcai konténer

Az intézkedés gátat kíván szabni a további környezetszennyezésnek, ezért a külterületi illegális szemétlerakásokat a Polgárőrség és a mezőőri szolgálat ezen túl fokozottan
ellenőrzi, tettenérés esetén szigorúan büntetni fogja.



Szahara utca végi konténer

A Környezetvédelmi törvényben az ilyen esetek 100
ezer Ft-ig bírságolhatók, az Önkormányzat 30 ezer Ft
büntetés kiszabását rendelheti el.
Környezetünk megóvása kiemelt helyen kell szerepeljen mindannyiunk életében. Célunk, hogy segítsünk az
egyensúly megteremtését a természet tűrőképessége és az
emberi igények között. Ezáltal a minket körülvevő világ
megőrzi kincseit számunkra és a minket követő nemzedékek számára.
Védjük és óvjuk környezetünket, éljünk az adott lehetőségekkel, segítsük egymást a környezeti tisztaság, az
egészséges természet megteremtésében, megőrzésében.
Mi ezzel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy világunk az
eljövendő generációknak is élhető, és természeti szépségekben gazdag maradhasson.
Bobál István
polgármester

FELHÍVÁS
Hévízgyörk Község Önkormányzat polgármestere (2192
Hévízgyörk, Kossuth L.u.124. tájékoztatja Hévízgyörk
Község lakosságát, hogy mezőőri állás betöltésére 2 fő
foglalkoztatására jelentkezőket keres.
A munkakör 2008. március 25. napjával betölthető.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve az
irányadó. A munkáltató három hónap próbaidőt állapít
meg.
Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
– a munkavégzéshez szükséges jó egészségügyi állapot.
– Lőfegyver-tartási engedély megszerzésére
vonatkozó feltételeknek megfelel
– A 29/1998.(IV.30.) FM.rendeletben foglalt mezőőri
vizsgabizonyítvány
– Évenként a megyei földművelésügyi hivatal által
szervezett kötelező továbbképzésen való részvétel

A munkakör elbírálásánál előnyt jelent:
–F
 egyveres testületnél megszerzett gyakorlat
–M
 eglévő lőfegyver-tartási engedély
–M
 eglévő mezőőri vizsgabizonyítvány
A jelentkezéskor csatolni kell:
–Ö
 néletrajzot
–A
 végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat,
vagy azok hiteles másolatát
–E
 rkölcsi bizonyítványt
A jelentkezési határidő: 2008. március 20.
Az elbírálási határidő: 2008. március 21.
Érdeklődni lehet: Bobál István polgármesternél (06/28435-005, 06/30/384-9857) vagy Lukesné Csábi Ágnes
jegyzőnél(06/28-590-631)
Hévízgyörk, 2008. február 25.

Bobál István sk.
polgármester
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Kistérségi hírek
A Többcélú Társulási Tanács február 20-i üléséről
A Tanács elfogadta a 2008. évre vonatkozó költségvetést.
A tervezett bevételek összege 116,9 millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (82,2 millió Ft),
az önkormányzatoktól és egyéb szervektől átvett pénzeszközöket (33,6 millió Ft), valamint a saját működési
bevételt (1 millió Ft).
A főbb kiadások a következőkből tevődnek össze: a Társulás
munkaszervezete személyi és dologi kiadásaira 35,1 millió
Ft, (ebből a belső ellenőrzési feladatok ellátására 11,2
millió Ft), az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata
működésére 36,9 millió Ft, a Társulás által ellátott
közszolgáltatási feladatok kiadásaira 44,9 millió Ft.
A tavalyi évhez képest mind a bevételeink, mind a kiadásaink megnövekedtek, melynek oka a közösen ellátott
feladatok bővülése.
Következő napirendi pontként a Tanács a 2007. év
IV. negyedévi pénzügyi előirányzatának módosítását
tárgyalta. A módosítás oka egyrészt a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás támogatásáról, és a közoktatási intézményfenntartó társulások feladatainak támogatásáról
való részleges lemondás, másrészt a központi támogatás
növekedése. A költségvetési főösszeg így
166.021.028 Ft-ról 168.471.303 Ft-ra
módosul.
A Pénzügyminisztérium elkészítette
a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjét, melynek
következtében megváltozott az Aszódi
Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat TEÁOR besorolása is. Az új
TEÁOR besorolásokat az alapító okiratokban is meg kell jeleníteni. Az alapító
okiratok módosítását a Társulási Tanács elfogadta.
Kartal Nagyközség Önkormányzata kifejezte csatlakozási szándékát a pedagógiai szakszolgálati feladatok
kistérségi szintű szervezését szabályozó megállapodáshoz a logopédiai feladatellátás tekintetében is. A helyi sajátosságokat figyelembevételével készült el a feladatellátás
2008. évi szervezésére vonatkozó kiegészítő megállapodás, melyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.
A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérségi Irodában 2007. évben végzett ellenőrzésekről szóló összefoglalót. Az elmúlt évben megtörtént a Társulás/Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat szabályzatainak
vizsgálata, valamint a Pedagógiai Szakszolgálatnál két
külső ellenőrzés is történt (Pest Megye Önkormányzata
az általa nyújtott támogatás felhasználását ellenőrizte, a
Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet pedig a Szakszolgálat működésének szakmai átvilágítását végezte).
A Tanács elfogadta a Társulás 2007. évi tevékenységét részletező beszámolót, mely tartalmazza a Társulás

keretében végzett feladatok szakmai összefoglalóját, valamint a Tanács munkájáról szóló összesítést. Eszerint a
Tanács 2007-ben 11 alkalommal ülésezett, összesen 72
határozatot hozott.
Kistérségi szinten ellátott közszolgáltatások közé tartozik a közoktatási, szociális-gyermekjóléti, valamint a
belső ellenőrzési feladatok ellátása.
Közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek eleget
téve a Társulás elkészítette a kistérségi közoktatási intézkedési tervet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást
biztosít a társult településeken élő gyermekek részére, valamint koordinálja az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét.
A szociális és gyermekjóléti feladatok közé tartozik
a gyermekjóléti feladat, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátása, melyeket intézményfenntartó társulás útján lát el a Kistérségi Gondozási Központ. Vannak azonban feladatok, melyeket ellátási
szerződéssel látnak el különböző intézmények. Ilyenek a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a fogyatékosok nappali ellátása.
Folyamatban van a kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciójának,
egészségtervének és közkulturális stratégiájának kialakítása.
A leginkább szerteágazó feladat a
területfejlesztési feladat. Elkészült a
Kistérségi Cselekvési Terv, amely a megvalósítás tervezett időpontja szerinti
sorrendben tartalmazza a kistérségi és
települési projekteket. Sikeresen lezajlott
a hét hónapos közmunka program, és
fontos előrelépések történtek a felszíni vízelvezetés megoldásával kapcsolatosan.
Összegzésként elmondható, hogy a többcélú kistérségi társulás révén lehetőség nyílik a közszolgáltatások
magasabb szintű ellátására, az erőforrások hatékonyabb
felhasználására. Az elmúlt év tapasztalatai bizonyítják,
hogy a többcélú kistérségi társulás alkalmas a kötelező és
az önként vállalható önkormányzati feladatok gazdaságos és hatékony ellátására.
Elkészült a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának első munkaanyaga, melyet a Tanács elfogadott, és a kistérség településein március végéig szakmai
vitára bocsátott.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
Ruszkai Anna
kistérségi referens
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Nagytakarítás
Egy szép verőfényes keddi délelőtt igen nehezen ment a
nagycsoportnak a rendrakás! Így elhatároztuk, hogy igazi nagytakarítást fogunk végezni.
Szerda reggel minden gyermek izgatottan érkezett az
óvodába, hisz a megbeszélt takarítórongyok otthon maradtak. De a tízórai után így is elkezdődött a munka! A
szőnyeg feltekerésével, asztalok, székek elmozdításával
kezdődött a nem mindennapi feladat. A fiúk játékokat válogattak, a lányok babákat mosdattak, öltöztettek. Majd
a polcok, dobozok, székek törlése történt illatos, fertőtlenítős,” gyermekbarát” vízzel. Mikor már minden játék
ragyogott, a fiúk felsöpörték, felmosták a linóleumot.

Közben míg a lányok virágokat locsoltak, portalanítottak. Így nagyon jó hangulatban, gyorsan telt el a délelőttünk. Igazi jó érzés töltötte el a gyerekeket, mikor minden a helyére került, s végig néztek a csoporton. Hiszen
az ő munkájuk eredménye volt ez a szép rend!
A lelkesedés még ezek után se lankadt:
„– Ugye holnap is takarítunk? –” kérdezték csillogó
szemmel.
Egy új, nem mindennapi feladat igazán lelkesít, és kihozza a gyermekekből a leges legjobbat.
Öröm velük együtt lenni.
Óvónénik

OVI-FARSANG
Farsang végén, február 8-án (pénteken) rendeztük meg
az óvodások karneválját. A gyermekekkel már a farsang
kezdete óta foglalkoztunk a tél búcsúztatásával. Beszélgettünk a mulatságokról, a régi szokásokról, népi játékokról. Álarcokat készítettünk és feldíszítettük a csoportszobákat. A jó hangulatot vidám énekekkel és versekkel
próbáltuk még fokozni.
Az előkészületek után elérkezett a várva-várt nap.
Minden kisgyermek maskarával a kézben érkezett az
óvodába. Már a tízórait is izgatottan fogyasztották el, hiszen alig várták, hogy elinduljunk a Művelődési Házba.
Mindenki nagy örömére 2008.02.08.-án 10 órakor kezdetét vette a farsangi mulatság. Hagyományainkhoz hűen
a nagycsoportosok nyitótáncával kezdődött a karnevál.
A gyönyörűen táncoló gyermekek megható pillanatokat
szereztek a jelenlévőknek. A nyitótáncot a középső csoportosok követték, akik szintén táncra perdültek a hercegi
pár előtt. A pattogós, pergős ritmusú zenére jókedvűen
ropták a táncot. A mozgalmas kezdés után a jelmezeseké
volt a főszerep. A sort a meglepődött, ám annál bátrabb
mini csoportosok kezdték. Bohócnak öltözve siettek a
hercegi pár elé, akik csokoládéval jutalmazták őket. Ter-

mészetesen utánuk az óvoda többi csoportja is bemutatkozott. A kutyusok, cicák, túrórudik, nővérkék, mesehősök és még sok más jelmez mind-mind a szülők gondos,
ügyes kezét dicséri. A jelmezes felvonulás után felcsendült a zene. A gyerekek önfeledten táncoltak, vigadoztak,
de azért csendes szemlélők is akadtak. Az óvó nénik most
is meglepetést okoztak. Eljátszották a Három kismalac és
a farkas című mesét, majd egy kedves kis tánccal zárták
Az óvodások karneválja a nagycsoportosok nyitótáncával kezdődött
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előadásukat. Mindenki résztvevője volt a mesének, a gyerekek együtt éltek a szereplőkkel. A bohókásra sikeredett
jeleneteken, pedig jót kacagtak. Az idő sajnos gyorsan elszaladt s igaz egy kicsit fáradtan, de élményekkel telve ballagtunk vissza az oviba. Ott aztán megpihentünk, s elfogyasztottuk a finom farsangi fánkot.
Mi óvodások így búcsúztattuk a telet, s reméljük, hogy a tavaszvárás gondolata mindenki lelkét felvidítja.
Az ovifarsangról készített rajzok:
Óvó nénik
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Alapítványos bál
2008.február 2.

Ismét eltelt egy év, s február első szombatján megint a
Favorites zenekar muzsikájától volt hangos a hévízgyörki
Művelődési Ház és környéke. A hagyományosnak számító Óvodás Alapítványos Bálra az idén is szép számban érkeztek vendégek. Nem kizárólag óvodás korú gyermekeket nevelő szülők jelennek meg bálunkon, hanem sokan
mások, akik szeretik jól érezni magukat, s ismerik az ovis

Kivonulás elegáns kéztartással

A fiúk felkérik a lányokat egy keringőre

bál varázslatos hangulatát. Itt egy kicsit más közegben,
felnőttekhez illő módon találkozhatunk és tölthetünk
el együtt egy szép estét. Az óvoda dolgozói már szombat reggel szorgoskodtak és feldíszítették a tánctermet, a

Az asztalokon elhelyezett gyertyák fénye jelezte, hogy
megérkeztek az asztaltársaságok és kezdődhet a bál. A
mulatságot idén is a nagycsoportosok nyitották meg táncukkal. Végre a kislányok felvehették báli ruhájukat, elkészültek az alkalomhoz illő frizurák, a szebbnél szebb
hajdíszek. Mindezt a fiúk komolyságukkal, udvarias viselkedésükkel ötvözték. Magabiztosan mosolyogva, bájosan
lépdeltek a táncparketten, azonosulva a zenével és az óvó
nénik mutatta lépésekkel. Az életkoruknak megfelelően
koreografált táncos műsor ismét nagy sikert aratott. Mint

Íme a tánc

színpadot az általuk készített dekorációkkal. A vendégek
kívánságának megfelelően elhelyezték az asztalokat s külön névtáblát készítettek minden kedves vendégnek. Este
már szépen terített asztalok fogadták a bálozókat. A Sport
büfé pincérei gondoskodtak az italokról, az iskola konyhájának dolgozói pedig arról, hogy senkinek a gyomra
ne maradjon üresen. 19 órától volt vendégvárás, s az óvó
nénik társaságában Szilágyiné Pápai Anna az óvoda vezetője üdvözölte ill. kísérte helyére a folyamatosan érkező
vendégeket.

A Favorites zenészei így húzták a talpalávalót reggelig

minden évben, most is mosolyt csaltak az arcokra, s könnyeket a szemekbe. Hangos taps lett a jutalmuk, no és persze az óvó nénik által készített kedves kis bohóc, mely talán
mindig emlékeztetni fogja őket erre a szép estére. A táncuk után frissítőt kaptak, s indulhattak haza puha ágyikójukba, átadva a helyet a felnőtteknek. A finom és bőséges
vacsora után a „nagyok” is megmutathatták tánctudásu-
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A tombola fődíját, melyet a Maródi Cukrászda ajánlott fel,
Dimák László és felesége nyerte. Gratulálunk Nekik!

A bál vendégművésze: Varga Ferenc József

kat. Voltak, akik párban, voltak, akik csapatban mulattak.
A rövid pihenőket lottó játék, tombola, valamint a Mikroszkóp színpad humoristája tette élvezetesebbé. Nagy
izgalommal várták a vendégek a lottó játékot. Ilyen eddig
még nem volt, s bizony nagy sikert aratott. Öröm volt nézni a felnőtteket, hogy ugyanolyan beleéléssel, izgalommal
tudnak játszani, mint a gyermekek. S hogy miről szólt, az
legyen a résztvevők titka. A tombolához mindig nagyon
sok felajánlást kapunk, így történt ez idén is, csak gyűltek

az ajándékok, gyűltek, még a bál estéjén is megleptek bennünket. A színpad teljesen megtelt, s nem győztük húzni
a nyertes szelvényeket. Senki sem távozott üres kézzel. A
zenekar és a legkitartóbb vendégek vasárnap reggel 630-ig
bírták. S bizony, nemhiába a sok fáradságos munka, készülődés, hiszen nagyon nagy boldogság mikor ennyi ember jól érzi magát évről - évre ezen a rendezvényen!
Mindenkinek köszönjük! Folytatás jövőre ugyanekkor, ugyanitt! 2009. február első hétvégéjén!!

A 2008. február 2. Jótékonysági bál tombola felajánlóinak
tisztelettel megköszönjük az adományokat!
• Honfi Lászlóné Tápiószecső
• Swing Áruház
• Milla Gyógynövény, Tura
• Gohér Norbert és családja
• COOP ABC Hévízgyörk
• Gasztro Kft. Budapest
• Ozirisz Nagykereskedelmi Raktár
Szolnok
• Horváthné, Tura
• Angol ruha turkáló, Tura
• Aletta 2002. Kft. Hévízgyörk
• Szalay könyvek Kisújszállás
• Tóth Zsuzsanna NOVUM könyvek
• Galgamenti Viziközmű, Bag
• Galgamenti Kábeltelevízió
• Koleszáné Márti
• Gyöngy Cipőbolt, Tura
• Hajdú Mihály és családja
• Zséli Erzsébet Lakástextil, Tura
• Kustra Hajnalka
• Ali Lakástextil, Tura
• Gála Kft. Tura
• Magda Attila és családja
• Íródeák, Bag
• Lenke néni
• Pintérné Tóth Katalin kozmetikus

• Békési Jánosné, Tura
• Szilágyi Katalin, Tura
• Győriné Szécsényi Mária, Tura
• Balázs Anikó látszerész, Bag
• Zabos István és családja
• Zabosné Pauló Katalin
• Honi Bt. Hévízgyörk
• Szőke József
• Kuckó Gyógynövény Aszód
• Húsprofil Tura
• Pető Ferenc és családja
• Virágtrend Kft.
• Csendesízlelő
• Szovics Mihály
• Hegedűs Kálmán
• Gedei Tibor és családja
• Klenovszki Zsolt és családja
• Fa – Tilla Kft.
• Darabont Gyula és családja
• Fercsik Gábor és családja
• Fera Gábor
• Divatház Bag
• TIM Sport Tura
• Vanó András Kis Csuki Kifőzde
Galgahévíz
• Centrál Kövi Securiti Kft. Tura

• Bobál István és családja
• Pintér Tiborné és családja
• Makrai József
• Maródi cukrászda
• Reál üzlet
• Feke József és családja
Nagycsoportos gyermekek szüleinek a nyitótánc megvalósítását KÖSZÖNJÜK! • Köszönjük a Favorites
zenekar minden tagjának a reggelig
tartó muzsikálást:
• Deme János
• Galla József
• Sápi Tibor
• Gyetvan Tihamér
• Gregus István
• Rácz Olivér hangosító
Köszönetet mondunk a
• Művelődési Ház dolgozóinak
• Sport büfének
• A helyi Polgárőrség tagjainak az
egész éjszakás felügyeletért valamint a nehéz fizikai munkákban
nyújtott segítségükért
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• Az iskola konyháján dolgozóknak a
finom vacsora elkészítéséért
• Bolbás Jánosné
• Tóthné Heinrich Ágota
• Zabos Józsefné
• Szokol Jánosné
• Faragó Imréné
• Jamrik Lászlóné
Köszönjük a bál minden kedves vendégének részvételét, a jó hangulat
megteremtését. • Köszönjük az óvoda minden dolgozójának fáradságos
munkáját, kitartását, hogy ez a szép
este ismételten létrejöhetett!
• Bacsa Istvánné
• Boda Vendelné
• Füri Róbertné
• Bankóné Benedek Ildikó
• Tóth Lajosné
• Zabos Istvánné
• Kovács Istvánné
• Basa Jánosné
• Juhászné Galbavi Tímea
• Pappné Balázs Katalin
• Bazan Istvánné
• Máthé Tiborné
• Lukesné Séner Éva

A rendezvény után, amikor kifizetésre került minden (vacsora nyersanyag, zenekar, fellépő, stb.) Csekken
befizettünk az alapítvány számlájára:
233 200.-Ft
Csekken befizetett támogatásokat is
nagyon köszönjük!
Színkör Bt. Hévízgyörk, 20 000 Ft
Szovics Mihály
Hévízgyörk
20 000 Ft
Parti KFT Szentendre
10 000 Ft
Bazsik János Hévízgyörk 50 000 Ft
Design Agentur Kft.
Gödöllő
7 000 Ft
Galgavidéki Sakk
Sportegyesület Tura
3 000 Ft
Ifj.Pető Ferenc Hévízgyörk 10 000 Ft
Varga Mihály Hévízgyörk 10 000 Ft
Galgaépszer Kft.
Hévízgyörk
10 000 Ft
M-Gabitészta Kft.
Hévízgyörk
15 000 Ft
Petrovics László
Hévízgyörk
5 000 Ft
Fercsik Tibor Hévízgyörk 15 000 Ft

Hartmann-Holz Kft.
Hévízgyörk
Ható Bt Hévízgyörk
Maros –Épker Kft Tura
Koko Time Ker.Szolg. Bt.
Hévízgyörk
Galgamenti Víziközmű
Bag
Sport Büfé Hévízgyörk

20 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
5 000 FT
50 000 Ft
68 000 Ft

Az előző Hírmondóból kimaradt ezúton elnézést kérünk az érintettektől:
Köszönjük Takarékszövetkezet Vezetőségének a karácsonyi meglepetést.
Köszönjük Gohér István és családjának hogy, hosszú-hosszú évek óta
a fenyőfát biztosítják az ünnephez.
Köszönettel és Tisztelettel:
Szilágyiné Pápai Anna
Óvodavezető

Nyerjünk Hévízgyörk község gyerekeinek játszóteret!
Ízesítsen DEKIKÁT8 -zal!
Az óvodában gyűjtődoboz
van elhelyezve, vonalkódok gyűjtésére!
Az óvoda vállalja
a kódok gyűjtését és postázását,
kérjük jutassa el a vonalkódokat!
Köszönjük!
Szilágyiné Pápai Anna
óvodavezető
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
19178958-1-13
A kedvezményezett neve:
Alapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített
intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű
borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon pedig AZ ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel!

A mi mikulás bulink

2007. 11. 30. Az iskola 14-es terme. 3 óra előtt pár perccel már egész sok 5. osztályos gyerek volt a teremben. Aztán
3-kor elkezdődött a mulatság.
Elején a két Dj beöltözött mikulásnak, és köszöntöttek minket. Gazsó Gergő és Kolozs János volt az a nevezetes
kissé nagyszájú műmikulás. Az ajándékokat átadtuk és jöhetett a tánc. Volt minden enni, inni, füstgép, strodoxkóp,
disco gömb és még fényorgona is. Ja és persze a két Dj zenéi is jók voltak. Miután kifáradtunk, jöhetett a játék.
Durrantottunk egyet. Igen ezt játszottuk. Egyik ember bokájára egy lufit kötöttünk és egy másikkal csárdásoznia kellett.
Az lett a győztes, akinek nem léptek rá a lufijára. A végtánc nagyszerű volt. 6-kor ittunk egy pohár gyerekpezsgőt és
csillagszórót gyújtottunk.
Utána hazamentünk? Nem ! Pakoltunk, ah…
Torda Brigitta 5.o

Mikulásbuli
A gyerekek izgatottan várták az osztálybulit. Persze a rénszarvas szánkón érkező nagyszakállú Télapót. De vajon
mit hoz? Édességet? Virgácsot? Vagy netán hóesést? Vagy netán más meglepetést? Ám aztán elérkezett az osztálybuli,
vagyis ének, tánc, zene, játék.
Fazekas Bence 4.a.oszt.

A karácsonyi forgatag
Szeretném elmondani, hogyan zajlott itt nálunk az iskolában a forgatag és a karácsonyi műsor.
Az utolsó tanítási napon nem kellett korán kelni, ugyanis a műsor csak 9 órakor kezdődött.
A 3. osztályosok előadásán láthatták a három királyt a pásztorokat és még sok szereplőt a
betlehemezésből. Amikor vége lett a műsornak mindenki átvonult az iskolába. Rengeteg dolgot
lehetett készíteni. Szokásosan mézeskalácsot sütöttünk az ebédlőben ami hamar el is fogyott.
Gódor tanár úrnál ismét gyertyát és karácsonyi üdvözlőlapot lehetett készíteni. Emellett még
rengeteg elfoglaltság volt. Lehetett csillagot, ezüstdiót, díszes dobozkát, különféle karácsonyfa
díszeket és még sok más szép ajándékot. A munka közben pedig szép karácsonyi zenéket hallgattunk.
Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát és rengeteg ajándékkal tért haza.
Fercsik Fruzsina
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Színházlátogatás
Decemberben az ötödik osztály Budapestre a Pesti Színházba ment. Délután indultunk, az előadás este kezdődött.
A dzsungel könyvét néztük meg. De nem egyszerűen a mesét, hanem annak a megzenésített változatát. A zenét és a
hozzá Kapcsolódó szöveget Geszti Péter írta. Nagyon élveztük az előadást. Kedvencünk Balu volt, akit Reviczky Gábor
alakított. Kedves, mackós esetlenségével és találó megjegyzéseivel, beszólásaival mindig mosolyt csalt az arcunkra,
amikor feltűnt a színpadon.
Nagyon jól éreztük magunkat, még hazafelé a buszon is az előadás dalainak fülbemászó dallamát dúdoltuk.
Deme Bettina

Farsang
A farsang vízkereszt napjától (jan. 6) a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó
időszak.
A farsangot az ördög ünnepének tartják, ezért a farsang ellen minden hazai egyház harcol. A farsang a tavaszvárás
ősi örömünnepe, a nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni.

Szokások, hagyományok:

A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. A farsang kezdetekor sok helyen a legények
zajkeltéssel, kolompolással, ostorpattogtatással járták körül a falut (télűzés). A farsang utolsó 3 napján táncmulatságot
rendeztek, amely fontos esemény volt, alakalom a párválasztásra, ismerkedésre. A házas emberek feleségeikkel, batyus
bált tartottak.
Pető Nóra
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Farsangi bál 2008

Mint minden évben idén is megrendezésre került
az iskolai farsangi bál. Az alsósok bálja január 31-re
a nagyobbaké február 1-jére eset. A „kisfarsangon”
sok-sok színes jelmezbe öltözött gyereket láthattunk.
A felsősök között már senki sem öltözött be, ott már
a táncé volt a főszerep. A nyolcadik osztály tanulói ,
megspékelve néhány hetedikes lánnyal keringőztek
nyitó és záró tánc képen. Kár, hogy amire nyolc évet
vártunk elröppent egy este alatt. De ez nap szerintem
mindannyiunknak gyönyörű volt, és örök élményt
adott. A táncunk és a választott zene kissé újszerű
volt, de a visszajelzések alapján mindenkinek elnyerte
tetszését. A próbákat már novemberben elkezdtük
,hogy biztosan megtudjuk tanulni a nagy napig. A
táncot Simáné Meleg Anna tanárnő tanította be,
akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
egész nyolcadik osztály nevében. Köszönet illeti a két
osztályfőnököt, Gál Gyetván Mártát és Pokornyik
Rózát, mert mindig rendet tartottak a próbákon és ha
kellett ők tartották meg azokat.

Táncosok:
Ecker Noémi Hegedűs Kornél
Kapás Nikoletta Papp Balázs
Gódor Virág Magyari Milán
Máthé Renáta Tóth Martin
Aszódi Éva Torda András
Major Kitti Basa Bálint
Katona Diána Urbán Zoltán
Demcsák Jennifer Rozsnyai Domonkos
Székely Bianka Nagy László
Csapó Anna Benei Márk
Barna Barbara Pintér Roland
Antók Renáta Mészáros Patrik
Bobály Bettina Nagy Zoltán Attila
Banu Renáta Morvai Tiziánó
Veres Judit Basa Ádám
Tóth Petra Kitti Angyal Ádám
És a hercegi pár:
Gyenes Nikoletta Illés Mátyás
Máthé Renáta 8/b

Tavasz

Itt a tavasz

Tavaszi zsongás

Tavaszi zsongás

Elmúlt már a hideg tél
Nyílnak már a boglárkák.

Elnyílott a hóvirág
Itt a tavasz, jön a nyár.
Erdő, mező megújul
Forrás vize kitisztul.
Az óvodás gyerekek
Hímes tojást festenek.
Fiúk járnak házról- házra,
Ez a húsvét hagyománya.
Meglocsolnak harmatvízzel
És közben így verselnek:
Hol kitérek, hol betérek
Mindenütt egy tojást kérek,
Ha nem adnak visszatérek,
Nagymamától kettőt kérek
Hímes tojás, csokoládé
Köszönet a locsolásért.

Itt van a tavasz, virágzik a rét,
Nektárt gyűjt a szorgos méh.
A költöző madarak visszatértek.
Örömükben víg dalra kezdtek.

Hol bujkál a tavasz,
Keressük tehát
Itt egy kis macska,
Ott meg egy virág.

A tóban fürdik egy vadkacsa,
Ő is élvezi a friss tavaszt.
Zsong az egész erdő, mező,
Ilyenkor sosincs rossz idő!

Kibújtak a virágok,
Süt már melegen a napocska,
Az ablakot is nyitogatják
Had jöjjön be a napsugár.

A nap már aludni készül,
Eljött a hold hívás nélkül
Vadászni indul róka koma
A faluba, egy jó kis kakas húsra.

A gyerekek még tanulnak,
De az arcuk már vidám.
Az ablakot bámulják
Tudják, mindjárt itt a nyár.

Vaigel Erika 4.o

Rajkó Krisztina 4.o

Hullanak a vízcseppek,
Nincsenek már hópelyhek.
Zúgnak már a bogárkák,
Zümmögnek a méhecskék.
Megvannak a mézecskék,
Finom, finom mézecskék.
Fazekas Bence 4.a.oszt.

Pető Nóra, Nagy Írisz 5.o
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Kosármeccs
Február 14-én ismét Gödöllőn jártunk. Ezúttal az ellenfeleink Veresegyház és Gödöllő Szent
Imre csapata volt. Az első meccset nagyon szoros küzdelemmel – de megnyertük. Sajnos az
egyik csapat nem tudott jönni, ezért rögtön belevágtunk a második meccsbe. Ugyanúgy mint
az elsőn, Veresegyház ellen is sikert arattunk. Szerencsére idejében érkezett a felmentő sereg,
így biztos volt a győzelem. Bitter Béla tanár úr is nagyon örült a sikernek, és reméljük, szombaton és hétfőn is ilyen sikerrel járunk.
Juhász Brigitta- Fercsik Fruzsina 6.b

Húsvéti locsolóversek
Darabont Dániel

Koán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tövig jártam már a lábam,
De hogy locsoljak, alig vártam.
Piros tojás, liba, nyuszi,
Locsolásért járt egy csoki.
Zöld erdőben jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni

Húsvét másnapján
Régi szokás szerint
Fogadják szívesen
Az öntöző legényt.
Én még a legénységhez
Igaz kicsi vagyok,
De azért öntöző legénynek
Mégis csak felcsapok.
Esztendő ilyenkor
Megint csak itt vagyok,
Ha e locsolásért
Piros tojást kapok

Toppancs kicsi lányka
Bújj bé a karánba,
Hozz ki egy pár tojást,
Tedd a taresznyámba.
Rózsafának tövéből
Rózsavizet hoztam,
Az lesz ma a legszebb kislány,
Akit meglocsoltam.
Drága kislány, gyöngyvirágom,
Ma van Húsvét napja.
Meglocsolak, mosolyogjál,
Mint egy piros rózsa.

Filmajánló: Táncoló talpak
Az Antarktisz a pingvinek hazája. Közülük a legnagyobbak a császárpingvinek, ahol Topi él. Egy
olyan világban, ahol az összes társa a saját szívdalával találja meg párját. Szegény Topi sohase
tartozhat szeretett Glóriájához. Ennek az az oka, hogy képtelen egyetlen hangot is énekelni.
Viszont fantasztikus sztepptáncos! Sajnos a táncos talpú Topit nem tarják igazi pingvinnek,
és az öregek kiközösítik, amikor úgy vélik ,hogy a tánca okozza a rejtélyes halritkulást. Topi
elhatározza, hogy bebizonyítja a tévedésüket és bátran elindul az Antartktiszon át, ahol
útközben nagyszerű barátokra lel, akik olyannak fogadják el, amilyen. A kitaszított pingvin a
barátai segítségével és táncos talpacskáival végül kideríti az igazságot.
Vaigel Erika 4.o

Karatevizsga 2008 Galgahévíz
2008. február 17-én jeles eseménynek adott otthont a
galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme.
Itt zajlott le a Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület
összevont övvizsgája. A térség négy településének / Aszód,
Galgahévíz, Tura, Hévízgyörk / iskoláiban működő wado

karate klubokból közel hatvan tanítvány- összesen 11 településről - mutatta meg tudását és bátorságát az idei első
megmérettetésen.
A rendezvény súlyát és ennek a tradícionális harcművészetnek a népszerűségét jól mutatja, hogy az övvizsgán
több, mint 150 szülő, érdeklődő jelent meg, így túlzás nél-
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kül állítható, hogy az idei évben, ez a sportesemény az
egyik legnagyobb a Galgamentén.
A vizsgát – immár hagyományosan – megtisztelte
Vandornyikné Sára Ilona, galgahévízi iskolaigazgató és
Dr. Basa Antal polgármester, akiknek nem kevés érdemük van abban, hogy az Egyesület Magyarországon kiemelkedő 130 fölötti taglétszámmal büszkélkedhet.

A vizsgáztatásban Dudás Attilla IV. dan ITF Taekwondo nemzetközi mester, a Hatvani Taekwon-do Klub vezetője segítette a Galgamenti Egyesület alapítójának munkáját.
A vizsgát az óvodások kezdték, majd az iskoláskorúak és a felnőtt tanítványok folytatták, a Wado-ryu karate
nemzetközi normái szerint, amelyek a következőkből álltak: bázisgyakorlatok (kihon waza), kombinációs gyakorlatok (renroku waza), formagyakorlatok (kata) és a magasabb
övfokozatúaknak küzdőgyakorlatok (kumite).

A hévízgyörki klub eredményei:
1. Gyermekfokozat (egy fekete csík)
Basa Bence, Zabos Robin, Morvai Flórián, Köles Koppány,
Nagy László és Vida Áron

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

2. Gyemekfokozat (két fekete csík)
Bazán Attila és Vida Richárd
3. Gyermekfokozat (három fekete csík)
Bányánszki Ákos és Bazsik Bálint
A Galgamenti Wado Karate Egyesület szívesen fogad
minden érdeklődőt.
A hévízgyörki edzések a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében az alábbi időpontokban vannak:
szerda és péntek 15.00–16.00

Külön köszönet illeti Kovácsné Toldi Ildikót, aki lehetővé tette, hogy az általa igazgatott iskolában - igen kedvező feltételekkel – 2007. szeptemberétől beindulhatott a
karate oktatás.
Az iskola pedagógusainak - különösen Bitter Béla tanár úrnak - a hozzáállását jól példázza, hogy az iskolai
testnevelés oktatás szerves részévé válhatott a küzdőművészet rendszeres gyakorlása.
A sikeres vizsgát teljesítőknek ezúton is gratulálunk, legyünk büszkék rájuk.
Fási Tibor

Kuckó mackó, barna mackó…
…nyakában egy csíkos sál. Csendült fel az ismerős dallam
január 23-án a hévízgyörki Művelődési Házban. Nem ám
CD-ről, hanem élőben, ugyanis a GALGA-MENTÉÉRT
EGYESÜLET meghívására Papp Rita vidám, zenés
műsort adott a hévízgyörki gyermekeknek. A népszerű
előadóművész pillanatok alatt megtalálta a közös hangot
a kicsikkel, és éneklésre, szereplésre kérte fel őket. Nem
kellett sok biztatás, perceken belül megtelt a színpad
és közösen énekelték tovább a kedves gyerekdalokat.
Az anyukák, apukák sem voltak szégyenlősek, mert a
fináléban már ők is bekapcsolódtak a közös produkcióba,
és együtt táncoltak mindannyian.
Bereczki Jánosné

KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS
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Búcsúzunk Margitkától
A Betlehemi csillag fénye ragyogja be a földet. A világot
bejárja az örömhír zeng az ének, Jézus Krisztus dicsértessél, hogy érettünk megszülettél. Az ember és angyalsereg ma ennek mind örvendenek. Hangzik a
drága hír, Isten megkönyörült rajtunk elküldte
egyszülött fiát közénk. És mi, itt a hévízgyörki
temetőben itt állunk, megszomorodott szívvel
és könnyes szemmel, talán miértekkel a szívünkben, mert e csillagfénye lezárt koporsó
fedelén tükröződik vissza. Pintér Sándorné,
a mi Margitkánk befejezte földi vándorútját
49-ik születésnapja előtt egy nappal december 25-én reggel.
Nem dalol többé a dalos madár. Gyönyörű
éneklésével nem kápráztatja el többé a hallgatóságot. Élete szolgálat volt. Ezt nem
csak családja, férje, gyermekei mondhatják
el, hogy szolgálta őket hűséggel, türelemmel, odaadó szeretettel, hanem mi az asszonykórus tagjai is, és minden hévízgyörki
lakos. Fiatal korától kezdve őrizte, tanulta, és
tanította a galgamenti népdalokat. Igyekezett
megőrizni, hogy egy népdal se vesszen el hanem megmaradjon a jövő nemzedék számára.
Margitka, törékeny termete ellenére hihetetlen munkabírású volt. 13 éve hordozott betegsége alatt sosem

panaszkodott, a feladatokat nem osztotta másra. A 2007.
május 5-én hévízgyörkön megtartott „Aranypáva nagydíjasok” találkozójára készülve szinte mindent egyedül kézben tartva bonyolított le. Ha arra, gondolok,
hogy hogyan tudta végezni mindezeket a betegség
tudatával szívében minden zúgolódás nélkül? A
válasz csak az lehet, hogy erre az Istentől kért,
és kapott erőt. Az ember az őt körülvevő gondok, problémák megoldására sokféleképpen
reagálhat, azt hiszem Margitka ebben is példaként jár előttünk. Tette a dolgát amíg tehette, hiszen október közepén még ott volt
a csoporttal velembe a gesztenyefesztiválon. Indulás előtt kezelést kapott, és eljött,
énekelt, felöltözött a viselet bemutatóra. Az
itt közölt fénykép is ekkor készült, 2007. október 14-én. Most amikor elbúcsúzunk tőle
mi kórustagok és mindannyian, akik ismertük és szerettük, Isten előtt leborulva adjunk
hálát mindazért amit Margitka által kaptunk,
amíg itt élt és járt közöttünk. Szívünket az a
reménység töltse be hogy élete nem volt hiábavaló, és ahova ő most előrement az égi kórusban
énekel az Isteni kegyelem által.
Reménységünket Túrmezei Erzsébet: Úgy-e, csak
tavaszig? című versével fejezzük ki.

Először elmentek a madarak.
Fészkek maradtak üresen mögöttük,
s a levegőég megszűnt csicseregni.
Úgy-e, csak tavaszig?

Azután a virágok mentek el.
Most koszorúba kötjük az utolsót
elborítani sírhantot, koporsót.
Úgy-e, csak tavaszig?

A szeretettől meleg, tiszta hangot
nem halljuk többé, nem látjuk a fénylő,
szép, szent mosolyt. Megyünk és búcsúzunk, de
Úgy-e, csak tavaszig?

Azután elmentek a levelek.
És színtelen és sötét lett az erdő,
és kósza szélben kezdett dideregni.
Úgy-e, csak tavaszig?

Akkor majd újra csicsereg az égbolt,
és kizöldül az erdő és meleg lesz,
és virág nyílik. Fázunk, búcsúzunk, de
úgy-e, csak tavaszig?

Meddig, Uram? És borún és ködön
és könnyön, gyászon áthatol a válasz
vigasztaló és csendes ragyogással:
Igen csak tavaszig.

Most még valaki elmegy, aki drága.
Megy a madarak és virágok útján,
Megy fényesebb és melegebb hazába.
Kísérünk valakit.

Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Egyesület
2007-es esztendő eredményekben gazdag volt. Nyugdíjas klub
37 esztendővel ezelőtt alakult. Vezetői voltak Kékkő Ernő, Raffai
György , Réti István, Fercsik Mihály, Benei Ferenc, Fercsik Gábor.
10éve Hajdú Gáborné a vezető. Lelkes tagoknak köszönhető, hogy
klubunk hosszú évek óta töretlenül működik. Mi együtt sírunk
,együtt nevetünk ha szükség van rá együtt dolgozunk. Klubunk
működése tagjaink és a Polgármesteri Hivatal támogatásával működik. Köszönjük, hogy részünkre minden minden hétfőn szabaddá teszik a művelődési házat ahol kellemesen eltöltjük az estéket .
Szeretném falunk lakóit tájékoztatni éves működésünkről. 2007-es
esztendőben már mint egyesület működünk. Négyszer tartunk egy
évben névnapi megemlékezést vacsorával. Nőnapi és Férfi napot
ünnepelünk ,kis ajándékkal kedveskedünk egymásnak. A jó idő
beköszöntésével kirándulásokon és fürdőzéseken veszünk részt.

Népdalkörünk 15 éve működik 13 fővel. Országosan híressé váltunk. Sok meghívásnak tettünk eleget , de igyekeztünk
azokat a csoportokat mi is visszahívni és vendégül látni.
Sok megmérettetésen vettünk részt eredményesen. A csoport Vass Lajos Nagydíjas és Arany Páva díjas lett .
2008-as esztendőben is már sok meghívásunk van.
Köszönet falunk vezetőinek a támogatásért. Művelődési
Ház igazgatójának Gedeiné Katikának, Tordáné Mártikának és
zenészünknek Kodelnek Deme Jánosnak , hogy munkájukkal
segítik, hogy nyugdíjas társaim kellemesen töltsék estéiket.
Hajdú Gáborné
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A gyermekkori kancsalság
Dr. Majoros Valéria – gyermekorvos

Az ember már csak úgy működik, hogy csak arra figyel
leginkább, az nyűgözi le, azzal foglalkozik, ami látható,
ami színes, amit szemügyre tud venni. Vizuális ingerek
határozzák meg életünket leginkább. A két látóideg foglalja magába a központi idegrendszer felé haladó idegrostok 60%-át! Éber állapotban agyunk fele a látható információ feldolgozásával van elfoglalva.
Szemünket azért kaptuk, hogy érzékeljük vele az elektromágneses sugárzások egy meghatározott hosszúságú
(400-800 nm) részét, amit úgy hívunk: fény. Méltán vigyázzunk hát szemünk fényére, és ezért válik a gyermek
is akkor igazi valósággá, amikor világra jön- napvilágra!
A születése a látás fejlődése még nem fejeződik be. A
szemnek meg kell tanulnia mozognia, működnie a fény
világába is. Az újszülötteknél mindig figyeljük meg, hogy
zavarja e az erős fény. Ha a villanyt felgyújtva vagy a napfénybe kilépve a karunkba tartott baba hunyorog, minden rendben van. A teljesen egészséges kisgyermeket is
ajánlott háromszor elvinni szemészeti szűrővizsgálatra: 9
hónaposan, két és fél évesen az óvoda-, majd 6–7 évesen,
az iskolás kor előtt.

A kancsalság
A kancsalsággal foglalkozó tudományág a „ofrabológia”
a gyermekszemész egyben strabológus is. Kancsalság természetesen nem csak gyerekeknél fordul elő, de náluk a
leggyakoribb. A kancsalság lehet befelé térő, kifelé térő,
időnként a két szem nézővonalai függőlegesen térnek el
egymástól, ez kozmetikailag különösen zavaró.
A gyermekkori befelé térő kancsalság leggyakoribb
oka, a nem kezelt kétlátóság. A kancsalság összetett állapot, amely elsősorban szemüveggel, másodsorban takarásos kezeléssel szükség esetén szemizom-műtéttel kezelhető.
Fénytörési hibák miatt a gyerekek kisebb részénél a
két szem fénytörésbeli különbsége okoz kancsalságot.
Az egyik szem fénytörése tökéletes, ezzel szemben a
másik szem túllátó, rövidlátó vagy asztigmiás.
A gyermek a tökéletes szemével fixálja a tárgyakat, a
másik szemét pedig nem használja. A kezelés első lépcsője a megfelelő szemüveg. A kisgyermek meglepően nagy
dioptria különbséget elvisel a két szemén . Előfordulhat,
hogy az egyik szemre felírt lencse csak „ablaküveg” azaz
O dioptriás, míg a másik oldali 8 dioptriás, és a gyermek
ezt az összeállítást panaszmentesen viseli. Mi több, rövidlátó szemének látása fejlődik! Ez a jelenség a gyermeki
agy rugalmasságából adódik.

Csecsemőkori kancsalság
Kancsalság jelentkezhet fénytörési hiba nélkül is. A csecsemőkori kancsalságban szenvedő gyermek már pár hetes korban befelé kancsalít, a kancsalságiszög jellemzően
igen nagy. Fénytörési hiba ebben az állapotban sokszor
egyáltalán nem mérhető, ez a betegség a szemizmok nem
megfelelő fejlődése és beidegzése folytán alakul ki. Nagy
kancsalsági szögük miatt „ keresztbe fixálnak”, ami azt jelenti, hogy a világ jobb felét a bal szemükkel, bal felét jobb
szemükkel szemlélik. Mivel mindkét szemét használja,
nagy valószínűséggel jól látásélesség alakul ki mindkét
oldalon. Párhuzamos szemállás azonban, ami elengedhetetlen a kétszemes látás fejlődéséhez, ebben az esetben
csak szemizom műtéttel biztosítható.
Koraszülöttség is jellemző forrása a gyermekkori kancsalságnak.
A következő fajtája a kancsalságnak az érzékelési kancsalság, orvosi nevén a szenzoros kancsalság. A kifejezés
azt az állapotot takarja, amikor az egyik vagy mindkét
szem törő közegei valamilyen oknál fogva sem tiszták,
ezért nem képződik a retinán éles kép és a fixálás képtelensége vezet a szemgolyó rendezetlen mozgásaihoz,
kancsalsághoz. Régen a veleszületett szürke hályog volt
az első számú rendellenesség, amely végül szenzoros kancsalságot idézett elő. Létezik azonban egy rosszindulatú
daganat típus, amely kizárólag gyermekkorban fordul elő.
Ez az ideghártya szövetéből indul ki, és a szem belsejében növekedve a szem látásvesztését, következésképpen
szenzoros kancsalságot okozhat. Ezért is fontos jól megjegyeznünk, hogyha addig nem kancsalító gyermekünk
egyszer csak kancsalítani kezd, nem szabad halogatni a
gyermekszemészeti vizsgálatot!

Bénulásos kancsalság
Akkor alakul ki, ha valamelyik idegköteg, amely a szemizmokat mozgatná, nem működik. Mivel időnként a
gyermek általános egészségét veszélyeztető agyi rendellenesség állhat a háttérben, gyermek ideggyógyászati vizsgálatra is szükség van ilyenkor.
Vannak gyerekek, akik valamilyen méhen belüli sérülés, betegség vagy fejlődési rendellenesség folytán
születnek valamelyik szemmozgató izom bénulásával.
Elsősorban ilyen esetben is a tompalátás kialakulását kell
megakadályoznunk, az egészséges szemet tapaszolva kell
„rávenni”, a kicsit, hogy nehezebben mozgó szemét is
használja.
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A JÖVŐ IGENNEL KEZDŐDIK!
A FIDESZ népszavazási kampányának egyik állomása
február 21-én Hévízgyörkön volt. Dr. Mikola István, az
Orbán-kormány egészségügyi minisztere Tóth Gábor
országgyűlési képviselő, Bag polgármestere kíséretében
tisztelte meg látogatásával falunkat.
Dr. Mikola István előadásában ismertette, hogy milyen terheket tett a kormány az egészségügyi reformnak
álcázott megsarcolással az emberek vállára. Szakértő politikusként tárta elénk a népszavazás sikerének fontosságát, milyen, a sorsunkat közvetlenül érintő pozitív fordulat várható egy elsöprően sikeres népszavazást követően.

Tóth Gábor beszélt a több biztosítós egészségpénztárak hátrányáról. A tőle már ismert, kemény stílusú kritikával illette azt a szűk csoportot, amelynek érdeke az

üzleti alapon működő egészségügy. Véleménye szerint a
magyar nép már nem tud tovább hátrálni. Lépnie kell, itt
az idő! Először a Népszavazást kell sikerre vinni!
A színvonalas előadásokat követően a résztvevők közül többen kérdésekkel fordultak a politikusokhoz.
Örömmel láttuk, hogy több háziorvos is eljött a rendezvényre. Dr. Balatoni Gyöngyi, Bag körzeti orvosa hozzászólásában elmondta, hogy a március 9-i Népszavazáson
mindhárom kérdésre „IGEN”-nel fog szavazni.
A jövőnk rajtunk múlik! A felelősség a mi vállunkon
van! El kell dönteni, hogy belenyugszunk-e abba, hogy
becsaptak bennünket, vagy pedig véleményt mondunk
a Gyurcsány-kormány – saját maguk által is bevallott
– hazug, a magyarokat tönkretevő politikájáról. Minél
nagyobb a Népszavazás sikere, annál nagyobb az esély,
hogy véget vetünk a kormány ámokfutásának. Hiszen a
népakarattal szemben nem lehet kormányozni!
Ezért március 9-én mindannyian szavazzunk, „IGEN”nel, mert: „A JÖVŐ IGENNEL KEZDŐDIK!”
Bazan Tibor
hévízgyörki FIDESZ-csoport elnöke
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PING-PONG VERSENY
2008. februárjában került megrendezésre a Hévízgyörki
Művelődési Házban a ping-pong verseny. A gyerekek
mérkőzése 13-oo kor kezdődött. Nagy lelkesedéssel adták
a fiatalok egymásnak a labdát. A selejtezők végeztével 3.
és 4. helyért Basa Ádám és Nagy László, az 1. és 2. helyért
Németh Dorina és Torda András küzdött.

Eredmény: 1. Torda András
2. Németh Dorina
3. Basa Ádám

A gyerekek után a felnőttek következtek. 16 óra után
szoros küzdelem alakult ki a versenyzők között. Az 1. és 2.
helyezett nem a falunkból került ki, a 3. helyezett edzőnk
Antók Attila lett. Ezúton is gratulál neki kis csapata. Az
első 3 helyezett a gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt,
oklevélben és értékes ajándékban részesült. Minden
résztvevőt jutalomban részesítettek.
Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy
megrendezték a versenyt és vendégül láttak bennünket.
Nagyon jól éreztük magunkat.
A csapat tagjai

A veresegyházi ping-pong verseny
2008. 02. 07-én került megrendezésre a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskolában A szokásos téli ping-pong
verseny. Külön csoportokba sorolták nemük és életkoruk alapján a versenyzőket. A Györkiek 3 éremmel tértek haza.
Köszönjük edzőnknek, Antók Attilának a folyamatos munkáját és hogy segíti a kis csapatot.
A csapat tagjai
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ZENÉS IRODALMI EST
A Hévízgyörki Művelődési Házban
2008. április 13-án 1800 órakor Hontalanság című műsor

Wass Albert
műveiből születésének 100. évfordulója alkalmából
A műsort előadja:
Benedekfy Katalin színésznő
Csobolya József színész, előadóművész
Hernádi Zoltán előadóművész
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Tánctanfolyam
Gyerekeknek és felnőtteknek
A foglalkozásokon különböző táncstílusok tanulhatóak:
Latin, Modern, Hip-Hop, Show, Jazz, Színpadi tánc és akrobatikus elemek,
ezek mellett tartásjavító, mozgáskoordináció, mozgáskészség fejlesztő, lazító
gyakorlatok , zenés női torna, várnak rád a Dáridó volt táncosától.
Helyszín: Hévízgyörk Művelődési Ház
Jelentkezni folyamatosan lehet a Művelődési Házban,
a foglalkozások ideje: kedden és csütörtökön 19 órától

Színházjegyek
Madách Színház
2008. Március 16 . Vasárnap 15 óra
Producerek
Operett Színház
2008. Április 3. Csütörtök 19 óra
Abigél
2008. Április 18. Péntek 19 óra
Mozart

ÚJRA INDUL
A KÉZMŰVES SZAKKÖR

JELENTKEZÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2008. Április 20. Vasárnap 15 óra
Menyasszonytánc
2008. Április 24. Csütörtök 19 óra
Elisabeth
JEGYEK KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
06 28 436 446 • 06 30 740 9609

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!
Szerdánként 16 órától
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Barangolás Magyarországon

A sárospataki Rákóczi vár
A Bodrog folyó két partján terül el ez az ősrégi város, amely már történelem előtti időkben is lakott hely volt.
Valószínűsíthető, hogy a Bodrogról nyerte a Patak nevet. A Sáros szócskát pedig a Bodrog és Ronyva folyók között
elterülő sáros vidék után kapta. Latin neve Potamopolis.
A helyhez sok jelentős és dicsőséges esemény, régi kiráRégmúlt idők históriáját bemutató kiállítás látható
lyok s a nagy Rákócziak emléke kötődik. A vár kea palotaszárnyban ”Rákócziak dicső kora” címmel.
letkezésének pontos idejét nem ismerjük, de minA kiállításon korabeli pénzérmékkel, ruhákkal,
den bizonnyal a tatárjárást követően, az 1250-es
levelekkel, könyvekkel, fegyverekkel ismerévek után kezdték el építeni. A külső és belső
kedhetünk meg. A Vörös toronyhoz is kapvárból, vagyis a városfalból és a várkastélycsolódik egy kiállítás. Különböző szinteból álló pataki vár magja, legjellegzetesebb
ken látható korabeli bútorok, berendezések
része a Vörös-torony a XV. század második
szemléltetik a korabeli életformát, szokáfelében épült. A palota építése Perényi Péter
sokat. Az ötszintes Vörös torony több neelgondolása szerint valósult meg és Perényivezetes történelmi esemény helyszínéül is
szárny néven ma is látható. 1646-ban épült
szolgált. A Rákóczi szabadságharc egyik
a Balassi Bálint szerelme, Lorántffy Zsuzsa
legjelentősebb mozzanata, az 1708-as jobáltal építtetett Lorántffy-loggia, amely mindbágyfelszabadító országgyűlés a negyedik
máig az udvar legértékesebb dísze.
szinten zajlott. Az ötödik szint az úgynevezett
Vörös-torony
A vár az évszázadok alatt több család
ágyúterasz, ahonnan csodás panoráma tárul a
birtokában megfordult: Dobók, Lórántffyak,
városra és a Bodrog folyóra. Ugyancsak a kilátás
Rákócziak. A szabadságharc alatt (1702-ben) erőszínvonalát emeli a mindmáig gondozott várkert,
sen megrongálódott a Vörös-torony. A szabadságharc
amelyet egykor Hollandiából importált tulipánok, akáleverése után császári kézbe került, majd a felújítások ba- cok, nemesebbnél nemesebb bokrok díszítettek.
rokk ízlésben történtek meg. A várkastély a XVIII. század
elején nyerte el romantikus és eklektikus ízlésű külső és udLórántffy-loggia
vari homlokzatait, megőrizve azonban a XVI-XVII. századi
reneszánsz jellegét.

A vár

Várudvar

A sárospatakiak összefogását mutatja, hogy 2007ben, Szent Erzsébet Jubileumi Évében országos szinten
is kiemelkedő méltósággal emlékeztek meg a pataki születésű Szentre. Annak ellenére, hogy országszerte a kellőnél jóval kevesebb figyelmet szenteltek e jubileumnak,
Sárospatakon 24 ezer zarándok fordult meg a világ minden pontjáról, s látogatta végig az ezen alkalom kapcsán
szervezett kiállításokat, koncerteket és konferenciákat.
A vár állapota is hűen tükrözi, hogy a környékbeliek
nagy gondot fordítanak arra, hogy mindannyian büszkék
lehessünk a történelmünk e jelentős darabját őrző helyre.
Bobál Zoltán
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2008. Március 29-én 18 30 órai kezdettel
a Hévízg yörki Művelődési Házban

Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt az immár 4. alkalommal
megrendezésre kerülő vidám zenés műsorunkra!

Szeretettel meghívjuk Önt
2008. március 8-án

RUHAGYŰJTÉS
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

18 órai kezdettel

2008. MÁRCIUS HÓNAPTÓL
FOLYAMATOSAN

Nőnapi műsorunkra

800–1800

Hévízgyörki Művelődési Ház

VÁRJUK A MÁR KINŐTT ÉS
FELESLEGESSÉ VÁLT RUHÁIKAT,
AMIT SZÍVESEN FELAJÁNLANÁNAK.
AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT RUHÁK
INGYENESEN ELVIHETŐK A
MEGMARADÓ KÉSZLETET
A VÖRÖSKERESZT RÉSZÉRE
TOVÁBBÍTJUK
HÉVÍZGYÖRKI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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HÉVÍZGYÖRKI HÍRMONDÓ
A Hévízgyörki Önkormányzat és Művelődési Ház közérdekű és kulturális kiadványa
Megjelenik negyedévente. Felelős kiadó: Művelődési Ház
Felelős szerkesztő: Gedei Tiborné
Nyomdai munkák AG és AJ Bt.
Hévízgyörk honlapja: www.hevizgyork.hu
Szerkesztőség címe: Művelődési Ház Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 19.
Szerkesztőség e-mail címe: hevizgyork@vnet.hu

