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Amikor megláttam a „Hévízgyörki Nyár” címmel hirde-
tett rendezvénysorozat plakátjait, először legyintettem, 
aztán lelkesedtem. Legyintettem azért, hogy ebben az 
országban, ahol az utolsó három négy évtizedben nap-
ról – napra csökkent a szellemi munka tekintélye, s vált 
értéktelenné a többség számára a színművészet értéke, 
kinek van bátorsága a nyár kellős közepén színházba 
hívni a falu apraját – nagyját. 

2008. június 18-án már lelkesedtem. Az történt 
ugyanis, hogy egy kedves barátom, aki hallotta a Hé-
vízgyörki Nyár című rendezvénysorozattal kapcsolatos 
elmarasztaló véleményemet, születésnapomra két be-
lépőjeggyel ajándékozott meg, amit nem lett volna illő 
visszautasítanom. Ezen a kellemes, nyári estén indultam 
az iskola udvarán megépített szabadtéri színpadhoz, s 
már az úton látni lehetett, hogy valami új veszi kezdetét 
a lakóhelyemen. Idősek, fi atalok, férfi ak, nők sokasága 
tartott velem egyirányba, hogy részese legyen egy ré-
gen volt élménynek. Ha nyolcvanadik életévébe lép az 
ember, joggal lapozhat már elmúlt évek történeteit őrző 
emlékkönyvében. A sokaság láttán nagyon régi hévíz-
györki színházi élmények képeit őrzi ez az öregedő em-
lékalbum. 

Az 1940-es évek végén, az 1950-es, 60-as évek dere-
kán több amatőr színjátszó együttese is volt a falunak, 
amelyek az akkor divatos népszínművek mellett komo-
lyabb erőpróbára is vállalkoztak. Bemutatták például 
Zilahy Lajos: Süt a nap! – című társadalmi drámáját. Ké-
pesek voltak színpadra állítani Steinbeck (amerikai író): 
Egerek és emberek  című darabját. Egyidőben láthatták 
ezt a színművet a györkiek a budapestiekkel, mert a Ma-
dách Színházban és a Túróczi - kocsma tánctermében 
azonos időpontban volt a bemutató. A népszínművek 
szinte mindegyikét előadták. Emlékezetes előadás volt 
a Piros bugyelláris, a Visszahív a tanya, a Vén bakancsos 
és fi a a huszár, a Cigány, a Sári Bíró – és sorolhatnám 
tovább, de abban reménykedem, hogy az írásomat ol-
vasók ezt a sort helyettem is tudják folytatni.

Talán akadnak még élő tanúi azoknak az éveknek is, 
amikor a régi Sclesinger Salamon  üzletében kialakított 
nagyteremben havonta vendégeskedett a Pest Megyei 
Petőfi  Színpad  társulata. Ők már klasszikusabb műveket 
is bemutattak, olyan szerzőktől, mint Jókai Mór, Darvas 
József, Németh László. De hoztak ők operettet is, mint 
például a Gül Baba, A huszárkisasszony  és sok más. 

Június 18-án – még az előadás előtt – törtek elő ben-
nem ezek a gondolatok, amikor láttam, hogy 500 szé-
ket elfoglaltak a színházba érkezettek, s felfedeztem a 
kulturált környezetet is. Igen, évtizedekkel előbb is így 
volt. Már egy héttel az előadás előtt ki kellett tenni az 
elég rossz állapotban lévő épület falára a „Minden jegy 
elkelt!” táblát. Mondhatom, hogy a színház érkezése 
ünnep volt a jegyhez jutottaknak. Talán most ismétlő-

dik a múlt. 
Megszólalt a zene és a színészek birtokukba vették a 

színpadot, de birtokukba vették a közönség szívét is. Az 
embernek az volt az érzése, hogy a jó nevű színészek-
kel együtt a nagyszámú vendégsereg is hasonlóan érezte. 
Néztem a vidám arcokat, és kerestem egykori kortársaim 
arcát. Kerestem azok képmását, amelyről a magyarság ar-
cát mintázták meg, s azt az arcon is tükröződő ősi falusi 
jellemet, amit a földműves mindennapjai alakítottak ki. 
A nyugalom, a keménység, a munkaszeretet, a földimá-
dat, a becsület, az óvatosság, a termelő munka szeretete 
mind – mind a falusi ember életén és alakján rajzolódott 
ki . A művészetben, az irodalomban, gyakran a színpa-
don is valósággal volt jelen a paraszt fi gurája, s mint az 
útszéli kőkereszt, sérthetetlen lett az alakja.

Azt hittem, hogy az általam annyira tisztelt falubeli 
emberekhez nem illik a könnyű és könnyed játék. Ha 
azonban a mai életünk találkozik össze Pixivel és Mi-
xivel, no meg Miskával és a párjával, egy pillanat alatt 
elfoszlik a régi világ. A mai falusi a bőrkabátjában, a mai 
legény a sportsapkájában, a mai falusi menyecske nylon-
harisnyájában, kisestélyiében, egybeszabott ruhájában 
elszakadt ősei világától. Ők nem érzik kötelességüknek, 
hogy a néprajz külsőségeit őrizzék. Eltűnt a népviselet, 
s ezzel együtt eltűnt a régi népiesség is. A mai földmű-
ves már nem paraszt, hanem polgár, még akkor is, ha 
földműveléssel foglalkozik is. Igen, a falu, mint költői, 
művészeti anyag itt maradt mára is még. Ismerjük. 

De ebből valami egészen újat kell teremteni. És en-
nek az újnak a teremtése a mai falu értelmiségének, 
vezetésének el nem mulasztható kötelessége. Előadás 
után felállva, hosszú perceken át ütemes tapssal ünne-
pelt a közönség. Ünnepelték a színészek játékos játékát, 
szép és érthető beszédét, csodálatos énekét, a zenekar 
hangzását, a táncosok táncát. Ünnepelték, amiért nem 
játszották túl a szerepüket, hanem a szerepük szerint 
emberien mozogtak, cselekedtek a színpadon. 

Észrevettem, hogy ezen az estén elsősorban a kö-
zönség volt a legfontosabb. És a közönség is észrevet-
te a maga szerepét. Úgy fogadták az új darabot, ahogy 
kell. Mert megérezték, hogy új élménnyel gazdagodtak 
a látottak segítségével, és új lehetőséghez jutottak a 
kezdeményezéssel. És szólt a taps a rendezvénysorozat 
kezdeményezőinek, a háttért, a kulturált környezetet, 
emberséges légkört teremtőknek, akik egy régen volt 
időszakot támasztottak fel és öltöztettek új köntösbe. Egy 
rég elmúlt kedves emléket újítottak fel merész akarattal, 
egy esetleges bukást is vállaltak a megszállottak bátor-
ságával. Biztos vagyok benne, hogy a taps értékét erősí-
tették a gratuláló kézfogások, a mosolygó arcok, derűs 
tekintetek, amelyek azt mondták: - a következő előadá-
son is jelen leszünk és sokan leszünk. 

F.

RÉGI SIKEREK – ÚJ KÖNTÖSBEN
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Sokadalom a Falunk ünnepén
Ez a nap a mi ünnepünk volt! Nem akarom sem lebecsülni, 
sem lekicsinyelni a magyar falvaknak a rendszerváltás után 
szinte versengésszerűen megmutatkozó kedvtelését. Abban 
az ázsiai csendben, amely a vidéki életet ősidők óta borítja, 
történnie kellett valaminek, hogy felébredjen a közönség. 
A Galga menti községek is csatlakoztak az egész országot 
behálózó kezdeményezéshez, és mi, hévízgyörkiek az idén 
június 21-én immár tizenhetedik alkalommal rendeztük 
meg falunk ünnepét. Szeretném hinni, és velem együtt so-
kan érezték azt, hogy az idei kétnapos rendezvény tartalmas 
és színes volt. A sikert Önöknek, a falu lakosságának köszö-
nöm elsősorban, akik eddig még soha nem látott létszám-
ban vettek részt a jól szervezett rendezvényeken és élvezték 
mindazt, amit falunk öntevékeny művészeti együttesei és 
a hozzánk látogató művészek 
nyújtottak részünkre.

Sokan lehetnek büszkék a 
két napra! Már pénteken lát-
szott, hogy valami szokatlan 
eseményre készül a község. A 
Művelődési Ház előtti téren 
megépült a szabadtéri színpad, 
felszerelték a szükséges tech-
nikai berendezéseket. Test-
vérvárosunk, a németországi 
Schlüsselfeld küldöttségét már 
itt fogadtuk az ikladi sváb fú-
vószenekar muzsikájával. El-
hangzottak a kölcsönös üdvöz-
lő beszédek, ezután a Muharay 
Elemér Népi Együttes műsorát 
együtt csodálhattuk.

Talán az itt élők sem tudják, 
milyen értékek vannak Hévíz-
györkön, de most nagy igyeke-
zettel megmutattuk kincseink 
egy részét vendégeinknek és nem 
utolsósorban a helybelieknek. 

Gódor András fafaragásai 
őszinte elismerést váltottak ki. 
Tanítványa, Tóth Zoltán fest-
ményei a bontakozó tehetség 
bizonyítékai. Olescher Tamás egyházi festőművész alkotásai 
pedig az érett művész biztonságával vonzották az érdeklődő 
tekinteteket. A Családtörténeti Kiállítás fotói egy új mozga-
lom indulását is magukban hordozzák. Családok kezdik ku-
tatni a „régiek” emlékét, hogy megkapaszkodhassanak őseik 
mélyre nyúló gyökereiben, s megpihenjenek a terebélyesre 
nőtt akácfák lombjának árnyékában. 

Szűcs Imre és családtagjai makett-kiállítása az emberek 
alkotókedvének határtalanságát bizonyította.

Szombaton kedves és vendégfogadó arcát mutatta a 
sportpálya – mintha valamiféle tündérvárosba érkeztek vol-
na a vendégek. 500 négyzetméteres sátor, és benne egy 50 
négyzetméteres szabadtéri színpad nyugtatott meg minden 
érkezőt: nem kell félni az esőtől! 14 bográcsban 14 csapat 
tagjai igyekeztek fi nomat készíteni a kóstolásra „éhező” kí-

váncsiaknak. Ezer embernek főtt, fortyogott a marhaláb-
szár-pörkölt, melynek már az illata is bódítóan csábító volt. 
A falu bortermelői pedig olyan borkóstolót rendeztek, ami-
lyet még nem tapasztalhattunk. 

A Faluünnep alkalmából átadásra kerültek a Hévízgyör-
kért Érdemérmek. Georg Zipfel Schlüsselfeld polgármestere 
a két település gyümölcsöző kapcsolatáért tett erőfeszítései 
végett, Bazan István a helyi sportéletben betöltött jelentős 
szerepéért kapta az elismerést. Kovács Béla felesége Posz-
tumusz Érdemérmet vett át, Béla bácsi Hévízgyörkért tett 
érdemei elismeréséért.

Színpadra léptek az óvodások és az általános iskolások 
művészeti csoportjai. Azután jöttek a hévízgyörki színját-
szók a sváb-tánccal, a kozák-tánccal és sok más ötletes já-

tékkal. Eloszlott a gond, messze 
szálltak a bajt hordozó felhők, 
amikor három asszonykórus 
– férfi ak által is segítve – az ősi, 
ezerráncú szoknyában, prusz-
likban, pipiskés főkötőben rá-
zendített a dalra: „Galga vize 
szép csendesen kanyarog”. 

Aki másra vágyott, meg-
hallgathatta Benik Balázs több-
szörös magyar rallye bajnok él-
ménybeszámolóját, aki szintén 
a mi „értékünk”, hisz ezer szál-
lal kötődik Hévízgyörkhöz. 

 A helyi Erősemberek Klub-
ja sok éves múltat tud maga 
mögött, ezért természetes volt, 
hogy erejük és ügyességük 
mellett megmutatták azokat az 
eszközöket, melyek izmaik fej-
lődését segítették.

Este fellobbant a Szentiván-
éji tűz lángja is, hogy meg-
mutassa ősi szokásaink egy 
darabkáját. Ha nem is sokan, 
én mindenesetre vállaltam az 
egészséget, erőt biztosító tűz át-
ugrását. Nem volt könnyű. 

És még mindig nem ért véget a nap! A késő esti tűzijáték-
ra azok is előjöttek, akik a fáradtság, a sok látnivaló, vagy a 
sűrű koccintások miatt korábban már álomba szenderedtek.

Sok falubeli elismeréssel, elégedetten szólt a falu egysé-
gét erősítő rendezvényről. Fiatal és idős férfi ak, nők jelentet-
ték ki: „nem lehet panasza senkinek, csak dicsérettel szólha-
tunk!” Ezt teszem az írásom végén én magam is: dicsérem 
a rendezőket, a közreműködőket, a szponzorokat, és meg-
köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket jelen-
létével. Kérem, szóval, örömmel, befogadó szívvel fogadják 
a Faluünnep rendezvényeit a jövőben is, mert csak Önök, a 
hévízgyörkiek segítségével, megértő közreműködésével ke-
rülhet megrendezésre 2009-ben is a hasznosat a kellemessel 
összekötő Faluünnep.

Bobál István
polgármester

Köszönet a támogatóinknak!
AG-AJ BT, AGRINTEGRÁL KFT, ALETTA DIVATÁRU, 
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MIKLÓS, FA-TILLA KFT., FAVORITES ZENEKAR, FERA 

GÁBOR, FERCSIK GÁBOR, FERCSIKNÉ MELINDA, GALGA 
COOP, GALGAMENTI VIZIKÖZMŰ KFT., GAZSÓ CSABA, 
GENERÁCIÓ PATIKA BT., GLOBÁLTECH KFT., GÓLYÁNÉ 
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MAGYARI ZSOLT, MAKRAI JÓZSEF, MARÓDI CUKRÁSZDA, 
MARÓDI ISTVÁN, MÉSZÁROS BARNABÁS, MEZŐŐRSÉG, 

MIKUS GYÖRGY, MRKVA ANDRÁS, NEMZETŐRSÉG, 
NICOTRANS KFT., PATKÓ CSABA, PÉLI MIKLÓSNÉ, PINTÉR 

SÁNDOR, PINTÉR TIBORNÉ, PINTÉRNÉ TÓTH KATALIN, 
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ÉLELMISZER, SÜNI 2000 BT., SZÍNKÖR BT., SZORTINET 
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TÓTH SÁNDOR, TRANS-TEX KFT., VARGA JÁNOSNÉ 

IBOLYA, VARGA KINGA, VIRÁGTREND KFT., IFJ. ZABOS 
ISTVÁN, ZABOS ISTVÁN, ZABOSNÉ PAULÓ KATALIN.
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Testvérvárosunk velünk ünnepelt!
Amikor 2008 februárjában meghívtuk testvértelepülésünk delegációját a június 21-i Faluünnepünkre, Schlüsselfel-
ben nagy várakozás övezte rendezvényünket. Ennek a várakozásnak két fő oka volt. Az egyik – és legfontosabb – a 
schlüsselfeldi önkormányzati választások eredménye, a másik a hévízgyörki újkori faluünnep meglepetés-sorozata. 
A választások eredménye megnyugtatta a testvértelepülésünk és Hévízgyörk lakosságát, ugyanis Georg Zipfel urat és 
a település korábbi testületének többségét további hat évre megválasztották a település vezetésére. A másik várakozás 
június 22-én igazolódott be, amikor vendégeinknek módja volt elmesélni hévízgyörki tapasztalataikat.

Vendégeink június 20-án érkeztek Hévízgyörk főterére, a Templom térre, ahol Schlüsselfeld és Hévízgyörk cí-
mere élővirágból került kialakításra a települések lakosságának tiszteletére. Német barátaink és a hévízgyörki közön-
ség körében az ikladi sramli zenekar térzenei előadása nagy elismerést aratott, melyet egy, a szabadtéri színpad előtt 
kialakított 250 férőhelyes nézőtérről csodálhattak.

A testvérvárosból idelátogatók minden bizonnyal a Faluünnepet várták a legnagyobb izgalommal, melynek 
színhelye a sportpálya volt. A helyszín a maga rendezettségével és az ünnepre történt kialakításával településünk 
legszebb helyének bizonyult. A delegáció végignézte az egész napos előadásokat, részt vettek a különböző program-
jainkon, reggeltől késő estig kitartottak az ünnepségen.

A vendéglátást június 22-én 11 órakor a római katolikus templomban tartott Szentmisén való részvétellel foly-
tattuk. Láthatóan megható volt vendégeink számára, hogy Tóth Ferenc plébános atya saját anyanyelvükön köszöntöt-
te a vendégeket, továbbá az evangélium magyar és német nyelven is felolvasásra került. A helyiek számára meglepő 
és felemelő volt a német vendégek csodálatosan szép éneklése.

Június 22-én ebéd után elköszöntünk schlüsselfeldi barátainktól. 
A búcsúzás során Georg Zipfel Úr a következőképpen fogalmazta meg az átélt élményeket a delegáció nevében: 

„Hévízgyörk lakossága megmutatta a településen működő közösségi erőt, amely a kultúrában, a művészetben, a 
sportban, a gasztronómiában és a vendégszeretetben mindvégig jelen volt.” 

A dicséretet követően testvérvárosunk múzeumának igazgatója felkérte Hévízgyörk képzőművészeit, alkotása-
ikkal vegyenek részt egy schlüsselfeldi kiállításon. Ezután a város kulturális szenátora felkérte a hévízgyörki Képvi-
selőtestület Kulturális Bizottságának elnökét a Faluünnepen fellépő művészeti csoportok schlüsselfeldi fellépésének 
megszervezésére.

Úgy érezzük, hogy a testvérvárosi kapcsolat tovább erősödött e pár nap elteltével is. Nagy szeretettel vártuk, és 
várjuk az elkövetkezőkben is testvérvárosunk lakóit. 

A két település testvérvárosi kapcsolatában továbbra is célunk: folytatni és gyümölcsöztetni tudjuk az együttmű-
ködést kulturális, hagyományápoló, érték közvetítő és egymás munkatapasztalatainak átadása tekintetében. 

Bobál István
polgármester

Flór Ferenc Kórház felhívásaFlór Ferenc Kórház felhívása
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa tájékoztatása szerint ügyeleti időben sok szülő – nem 
lévén külön gyermekorvosi ügyelet – egyenesen a Flór Ferenc Kórházba viszi gyermekét nem akut esetben is. 
Ezen betegek ellátása veszélyezteti a kórházi ügyeleti munka színvonalát.
Fentiek miatt kérem, hogy a továbbiakban kizárólag ügyeleti beutalóval lehet a Flór Ferenc Kórház Gyermekosz-
tályát ügyeleti időben felkeresni.

Fenti problémára felhívtam a háziorvosok fi gyelmét is. 

Szíves közreműködésüket köszönöm.
Üdvözlettel: 

dr. Vörös József
kistérségi tisztifőorvos
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Kistérségi hírek
A Többcélú Társulási Tanács július 2-i üléséről

Első napirendi pontként a Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat 2007/2008-as tanévre vonatkozó szakmai be-
számolóját, majd döntés született arról, hogy Társulás 105.000 Ft-tal hozzájárul a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő- és 
gyógypedagógusainak képzéséhez. A képzés célja az egységes diagnosztikai eljárás elsajátítása.

A Társulás 2008. év I. féléves pénzügyi előirányzatai módosultak eszerint az eredeti költségvetésben szereplő bevé-
teli és kiadási előirányzat összege 135.111.000 Ft.

A Társulási Tanács első olvasatban elfogadta a kiegészített Kistérségi közoktatási intézkedési tervet. A módosítás-
ra két okból volt szükség. Egyrészt azért, mert az egy évvel ezelőtt elkészült intézkedési terv még nem tartalmazott 
esélyegyenlőségre vonatkozó fejezetet, másrészt azért, mert eredetileg a közoktatási intézkedési tervünk egy kistérségi 
szintű összefoglaló intézkedési terv volt, azonban a törvényi előírásoknak megfelelően - mivel az önkormányzatok 
nem készítettek települési szintű közoktatási intézkedési tervet - szükséges a helyzetelemzés és a fejlesztési irányok 
településenkénti bemutatása. Mindkét módosítás beépült a jelenlegi változatba, és így kerül majd a társult települések 
képviselő-testületei elé.

Több változás is történt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás törvényi feltételeiben, amelyek érinthetik az Aszódi 
kistérségnek a szolgáltatást igénylő lakóit is, ezért a Tanács döntött arról, hogy a feltételeknek való megfelelés ér-
dekében a Társulás kezdeményezzen egyeztetéseket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg is ellátó Megmentő 
Kht.-val, valamint Aszód Város Önkormányzatával, a házi segítségnyújtást biztosító Kistérségi Gondozási Központ 
fenntartói jogait gyakorlójával.

A Tanács ezután véleményezte Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Társulása területfejlesztési koncepció-
ját, továbbá elfogadta második féléves munkaprogramját. 

A Tanács zárt ülés keretében döntött arról, hogy a Hévízgyörk Község Önkormányzata által a település közigazga-
tási területén lévő volt honvédségi területek egy részének önkormányzati tulajdonba adására benyújtott kérelemben 
szereplő hasznosítási célok nem ellentétesek az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása kistérségi 
területfejlesztési koncepció és programjával.

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

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
értelmében a belterületi és külterületi ingatlanokon kötelező a gyomnövények, különösen a parlagfű irtása.

A külterületeken a termőföldeket, szántókat, gyepet és minden egyéb területet a 
Földművelésügyi-, és Vidékfejlesztési Minisztérium műholdas megfi gyeléssel ellenőrzi.

A hatóságok 2008. június 30-tól a „0” (zéró) tolerancia elvét alkalmazzák. Amennyiben a tula-
jdonosok a fenti kötelezettségüknek határidőn belül nem tesznek eleget, növényvédelmi bírsággal 

sújthatók, melynek összege 20 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Kérjük, hogy a törvényi előírásokat, és ezzel a társadalmi együttélés szabályait tartsák be!

Hévízgyörk, 2008. július 21.
Lukesné Csábi Ágnes

jegyző

Védekezés a gyomnövények és parlagfű ellen
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TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEK
Mini – csoport : - Az évszakokhoz kapcsolódó versikékkel, dalokkal mutatkoztak be a nagy létszámban megjelent szü-
lőknek és rokonoknak a tanévzáró legkisebbjei. A műsor elején érezhető lámpaláz és izgalom elmúlt. Egyre bátrabban 
mozogtak az apróságok a szülők nagy örömére és az óvó nénik megelégedésére. 

Kiscsoport : - Ezeken a gyerekeken már látszott a rutin, látszott, hogy nem először vannak színpadon. Az 
összeszokott társaságnak főleg a zenére történő mozgássor, valamint a tánc volt kedvére való. De nemcsak a 
gyerekeknek, a szülőknek is ez tetszett a műsorból leginkább, s ez kapta a legnagyobb elismerést.

Középső – csoport : - Nehéz napra ébredtek a fi úk és a lányok május 25-én. Ők díszítették – szüleik és 
az óvó nénik segítségével – az ovi bejáratától a nagyok csoportszobájáig vezető utat és szobát. Aztán a két 
csoport tagjai - sok érdeklődő és szülő kíséretében –átvonult a művelődési házba, ahol a középsősök itt is 
ellátták a feladatukat: ballagtatták a nagyokat. Nyakukban tarisznyával, s az „Útra kelt a pettyes katicabogár-
ka” című dal kíséretével vonultak a színpadra. Kis műsor után átadták a tarisznyáikat a ballagóknak, akik 
„hosszú útra indultak”. A magukra maradt középsősök bemutatták az anyukáknak, apukáknak, mit tanul-
tak, mennyit okosodtak az elmúlt hónapokban. 

Búcsúzó –nagycsoport : - „…29-en vagyunk, fájó szívvel búcsúzunk, de mielőtt ezt tesszük, a hónapok-
ról mesélünk…” Ezzel a gondolattal zárták kis versüket a búcsúzó nagyok, aztán bemutatták műsorukat. Fájt 
a búcsú. Sokan könnyeztek, szülők és gyerekek egyaránt. Akik most távoznak az óvodából, még a régi, om-
ladozó óvoda falai között kezdték óvodás életüket és most az új óvodától köszönnek el. A bátorság, ügyesség 
próbáját kiállták. Kezdődhet az új élet. Az iskolás kor ezernyi meglepetést tartogató nyolc éve, az életre ké-
szülés első komoly erőpróbája. Kívánjuk, legyen sikeres!

Örömök, sikerek, maradandó élmények 
az óvodában

Mini csoportosok beszoktatása : – Nem könnyű dolog a kicsik beszoktatása az óvodába. Az idén 26 gye-
rekkel kellett megismertetni az óvodás élet rendjét, gondját, fegyelmét. A munka sikeres volt. A „Cseme-
te–kert” új polgárai életükben először szakadtak ki otthoni környezetükből. Az első akadályon túljutottak, 
vállukra akasztják az óvodás táskát és számukra is vége a gondtalan életnek. 
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Nagycsoportos szülők gondolatai
Tolmácsolta: Sápi Tiborné

(Részlet)

Hogy elérkezhetett a búcsú pillanata, ezért sok köszönettel tartozunk az óvó néniknek, akik mindig kellő gond-
viseléssel, szeretettel és nagy – nagy türelemmel voltak gyerekeink iránt. Csak köszönettel és hálával említhetjük 
és áldhatjuk a nevét Éva néninek, Ilcsi néninek, Margit néninek, Nanni néninek, Máthéné Icunak, Lukesné Évá-
nak, Matus Feri bácsinak, Kovácsné Icunak. 
Köszönünk mindent a szülők és valamennyi gyerek nevében. 
„Ne görbüljön szája senkinek sírásra, / búcsúzzunk vidáman : – Viszontlátásra!

(Teljes terjedelemben a következő Hírmondóban lesz olvasható.)

Június 4-én benépesültek falunk utcái, terei. Az 
óvoda dolgozói és az óvodások – legkisebbtől a leg-
nagyobbig – népviseletbe öltözött menete – zenekari 
kísérettel – járta körbe a községet, hogy hírül adják 
mindenkinek : - Máthé Hajnalka és Benkó Dominik 
óvodás társaik, szüleik, rokonaik és az óvó nénik 
jelenlétében „gyerekfejjel” örök hűséget esküdtek 
egymásnak. 

Sej, lagzi, lagzi … ovis lakodalom

Minden úgy történt, ahogy ez a nagyoknál 
történik itt, a Galga mentén. Vőfély hívogatta a 
vendégeket, egymásra mosolyogva mondta az ifj ú 
pár az eskü szövegét, messzire hallatszott a lako-
dalmi csujjogtató : - „Aki miránk bámészkodik, a 
lagziba kívánkozik”, aztán felnőtteket megszégyenítő 
frissességgel az ifj úságukat visszasíró időseket is 
táncba kérték. Amikor visszaértek az óvodához, zárt 
kapu fogadta őket, Szerencsére ismerték a kapuny-
itás varázsszavát és rázendítettek, hogy : – „Nyisd ki, 
babám az ajtót…”

Volt ajándékozás, eljárták a menyasszonytáncot, 
elfogyasztották a lakodalmas ebédet. A vőlegény el-

rabolta a kedvesét, hogy átadja őt az „öltöztetőknek”, 
akik a menyasszonyt menyecskévé változtatták. .. 
Nem jött még fel az esthajnal csillag, amikor elindul-
tak haza szülők és gyerekek egy szép, tartalmas, gazd-
ag eseményekkel teli játék után. Bizonnyal megmarad 
a nap élménye, ami segítheti, hogy a „györki lagzi” 
húsz év múlva is igazi falusi lakodalom legyen.
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Gye meknap az óvodában
Ezen a csütörtöki napon (2008. május 29-én), minden 
a megszokott napirend szerint kezdődött az óvodában. 
Tízórai után azonban meglepetések egész sora követ-
te egymást, a gyermekek legnagyobb örömére. Mikor 
mind a négy óvodai csoport tagjai leérkeztek az udvar-
ra egy különleges vendég ill. vendégek várták őket. A 
középső csoportos óvó nénik meghívására Tóth József 
jött el hozzánk Bagról, csodaszép postagalambjaival.  A 
gyermekek csak ámultak és bámultak. Szinte a lélegze-
tük is elállt, annyira nézték, csodálták a törékeny ma-
darakat. A ketrecekben lévő galambok pedig békésen 
várták, hogy mikor érkezik el a röptetés ideje. Amikor a 
zsibongók kissé elcsendesedtek, Józsi bácsi mesélni kez-
dett.  Elmondta 
az apróságoknak, 
hogy a galambok 
bizony sok-sok 
törődést, szerete-
tet, gondoskodást 
igényelnek. Mi-
vel, postagalam-
bokról van szó, 
ezért meg kell 
őket tanítani arra, 
hogy bárhonnan 
hazataláljanak. 
A lábukra gyű-
rűt tesznek, ezzel 
megjegyzik őket 
és ezt, mindig a 
lábukon viselik. 
Bemutatott a gyerekeknek igazi madárfészket is, ami-
ben egy 2 napos  és egy 2 hetes fi óka fejlődött. A bát-
rabbak meg is simogathatták őket. Közben egyre csak 
kérdezgettek a gyerekek. Érdekelte őket, hogy mit esz-
nek, hol laknak, hogyan kelnek ki a tojásból, és hogyan 
találnak haza.

Józsi bácsi mindenre készségesen válaszolt. S mi-
után mindent megtudtunk, amit csak lehetett, akkor 
következett az igazi meglepetés. Józsi bácsi sorra vette 
ki a kalitkákból a galambokat és bátor jelentkezők ke-
zébe adta őket.  Rövid tétovázás után pedig a gyerekek 
elröptették azokat.  Néhány pillanatig láthattuk, ho-
gyan keresik a hazafelé vezető utat a levegőben, majd 
eltűntek a szemünk elől. Ez aztán igazi szenzáció volt. 
Sajnos mindenki kezébe nem jutott madárka, de ígére-
tet kaptunk arra, hogy legközelebb több madarat hoz 
hozzánk a „mi galambász bácsink”.

Ez után az érdekes program után még sok más tevé-
kenység várta a gyermekeket. 

Az óvoda tornatermében, versenyjátékokban mér-
hették össze ügyességüket főként a középsős és nagy-

csoportos gyermekek.  A győztesek természetesen 
jutalmat kaptak. A tornaterem előtti aulában a kezeké 
volt a főszerep. A minisek és a kiscsoportosok körében 
a tésztafűzés, valamint a só-liszt gyurma aratott nagy 
sikert. Az elkészült formákat magvakkal is díszíthették 
a gyerekek. 

Egy másik asztalnál nyomdatechnikával készíthet-
tek nyári, színes kendőket.  A felnőttek segítségével 
csákót és kardot is hajtogathattak az érdeklődők. Az 
apróságok szinte nem is tudták eldönteni, hogy hon-
nan-hová menjenek, melyik tevékenységet válasszák.

Mikorra kellemesen elfáradtak, megérkezett Hajdú 
Máté és Bálint (középső csoportos gyermekek) anyu-

kája és nagy-
mamája meg-
számlálhatatlan 
sok palacsintá-
val. Reggel óta 
sütötték, hogy 
ezzel is ked-
veskedjenek a 
gyermekeknek. 
Köszönet nekik 
a fi nom fala-
tokért! Senkit 
nem kellett no-
szogatni, min-
denki nekilátott 
a jóízű falato-
zásnak.  Ez után, 
hogy szomjun-

kat is oltsuk következett a szörpivó verseny, melyen 
szinte mindenki nyert. De az idő hamar elszaladt, s a 
déli harangszó véget vetett a játékok hosszú sorának. A 
gyermeknap azonban ezzel nem ért véget, hiszen óvo-
dánkban minden nap a gyermekekről szól. 

Másnap még mindig az élményeket mesélték egy-
másnak, a középső ill. nagycsoportos gyermekek pedig 
le is rajzolták a számukra a legérdekesebb volt. Mi is 
lehetett ez, ha nem a galambok. 

A rajzaikból egy „fényképalbumot” készítettünk, 
s elküldtük ajándékba a „mi galambász bácsinknak”. 
Nagyon meghatódott az ajándék láttán, hiszen nem is 
gondolta volna, hogy galambjaival ilyen mélyen belop-
ja magát az óvodások szívébe. Ígéretet tett nekünk arra, 
hogy a rajzokat elküldi a Magyar Postagalamb Szövet-
ség szaklapjának is. Józsi bácsinak ezúton is szeretnénk 
további sok sikert és jó egészséget kívánni! Köszönjük 
a szép élményeket! 

Óvó nénik
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Bányánszki Gréta elmondta az óvó néniknek, hogy any-
ukájával együtt látott egy pályázati felhívást a televíz-
ióban. A „Fifi  virágoskertje” címmel meghirdetett játékos 
tevékenységre a hévízgyörki óvodások azonnal elküldték 
nevezésüket, és nekikezdtek az előkészítő munkának: - 
terepet alakítottak ki a virágok fogadására. Nem kellett 
hetekig várniuk. Sok – sok virággal megérkezett Fifi től 
a csomag, amiben volt kankalin, árvácskák sokasága, 

FIFI jött – és kinyíltak a virágok
különböző virágmagok gyűjteménye. A középső óvodá-
sok szorgalmasan ültették a növényeket, a nagycsopor-
tosok szemlélődtek: - Vajon mi történik itt? A kérdésre 
magyarázatot kaptak és gyorsan rajzolni kezdték a látot-
takat, a felnőttek fényképeket készítettek – bizonyítékául 
a györki gyerekek szorgoskodásáról -, s ezeket a doku-
mentumokat elküldték Fifi nek. A fotók megjelentek 
az interneten a többi pályázó képeivel együtt. Lehetett 
szavazni: - kinek a virágai, virágoskertje a legszebb? A 
több száz pályázó közül a „mi” óvodásaink elnyerték az 
előkelő harmadik díjat. A versenyeken – ezt mindenki 
tudja – a dobogós helyezettnek valamilyen jutalom jár. 
És csakugyan! Ajándékokkal felpakolva megérkezett 
Hévízgyörkre Fifi . A vendéget körülvevő gyereksereg 
örült a látogatónak, s büszkén mutatták neki munkájuk 
eredményét. De a nyíló, illatozó virágok szépsége, a kelle-
mes környezet megteremtése mellett volt ennek a versen-
gésnek még egy hozadéka: - a kicsik közelebb jutottak a 
természet védelmének fontosságához, megtanulták tisz-
telni és becsülni a munkával teremtett virágos környezet 
értékeit.

Azok a csodálatos postagalambok
 Ovis híreinkben már olvashatták, hogy gyermekeinknek, az 
óvó nénik felkérésére Tóth József bemutatta postagalambjait az 
ovis gyermeknapon.

A bemutató alatt készségesen válaszolt mind-
en kérdésünkre, bízva abban, hogy majd az 
apróságok szívükben megőrzik ennek a 
csodálatos sportnak, hobbynak a szere-
tetét.

Tóth József bagi lakos, a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség tagja, és összekötő 
elnök térségünkben is. A galambászok 
körében jól ismert személyiség. Már 1955-
től, egészen kisgyermekkorától foglalkozik 
galambokkal és szinte észrevétlenül hob-
byjává vált a galambtenyésztés, a röptetés és 
versenyeztetés. Reggel-este első útja a galambházba 
vezet, hiszen ezek a madarak sok-sok törődést, gondozást, 
időt igényelnek. Általában 20-30 galambot versenyeztet, de 

ettől sokkal több madarat tart, hiszen mindegyiknek van párja 
is. Folyamatosan járnak versenyekre, olimpiákra és vannak 

megyei, országos, európai és világbajnokságok is. A 
versenyre küldött galambok hosszú kamionos utat 

kell, hogy megtegyenek, mindig más és más 
távoli helyszínekre. Innen kell hazarepül-

niük, hogy győztesekké váljanak, és azzá 
tegyék gazdáikat. Ilyenkor egyetlen jelre 
engednek több száz és ezer madarat is. 
Vannak egyéni és csoporthelyezések. A 
versenyeken kívül évente 2 alkalommal 
kiállításra viszik a madarakat, ahol komoly 

zsűrizés folyik és kupákat, helyezéseket kap-
nak ilyenkor is a galambok és gazdáik.
Józsi bácsi bízik abban, hogy a hévízgyörki 

óvodásoknak elhozott postagalambok sokak 
érdeklődését felkeltették. Talán sikerült kedvet csinálni a 

galambászkodáshoz, versenyeztetéshez is. Már most sem volt 
hiábavaló ez a kis bemutató, hiszen minél szélesebb körben is-
merik meg ezt a csodálatos sportot, annál több követőt és tá-
mogatót találhat a Magyar Postagalamb Sportszövetség. 

Elárulta legkedvesebb titkát is Tóth József, miszerint kis un-
okája szívében sikerült jól elpalántálnia egy kis magocskát, ez 
iránt a hobbi iránt. Bálint unokája így sikeres felkészítője galam-
bjainak és a nagypapa nagyszerű segítője mindenben.

Köszönjük Józsi bácsi!
Középső csoportos óvó nénik
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A közelmúltban a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete által 
támogatott és általuk oktatott körzeti óvodákból huszonnyolc 
apróság gyűlt össze a hévízgyörki óvodában, hogy eldöntsék 
– ki a kistérség óvodáinak „sakk nagymestere”? Természetesen 
- mint azt a sakk szerelmese és a kicsiket a sakkozás titkaiba 
bevezető Tóth Máté József elmondta -, az óvodákban a bonyo-
lult, kemény agymunkát kívánó szellemi sport könnyített vál-
tozatát ismerik és játsszák a gyerekek. Ennek a játéknak az a 
lényege, hogy bármelyik „gyalog-bábu” beérkeztetésével meg 
lehet nyerni a partit. A játék kedvességét, szórakoztatást biz-
tosító lehetőségeit bizonyítja, hogy a nagycsoportosok heti két 
alkalommal ülnek a sakktábla mellé. Sok tehetséges „emberpa-
lánta” található a hévízgyörki óvodában. 

Nérer Róbert, Benkó Dominik a legeredményesebbek. Ők 
azok, akik szinte naponta tologatják a bábukat. Nagy Gergely 
Máté, Barna Kolos, Bolbás Bence hamarosan szintén a legjob-
bak közé emelkedhet. Halász Petiben nagy az akarat, a küzdeni 
tudás. A lányok is tapossák a fi úk sarkát. Balázs Brigitta, Rajkó 
Zsuzsanna igen sikeresek. 

Megtudtuk, hogy a verseny házigazdái jó vendéglátók vol-
tak, bizonyították vendégszeretetüket. A versenyben résztve-
vők nemcsak oklevelet, de hasznos ajándékot is kaptak. 

Az „emberpalánták” sakk iránti szerelme, elkötelezettsége 
megmarad akkor is, amikor „benőnek” az iskolai padokba. A 
Darabont fi vérek, a Horváth testvérpár és a Pintér testvérek, a 
bagi Juhász Flóra, Tóth Niki, Torda Dávid, Kozma Dávid, Kopasz 
Dominik rendszeres résztvevői a Pest megyei ifj úsági verseny-
sorozatnak., s több értékes helyezéssel dicsekedhetnek. Horák 
Vanda az idei megyei versenyen ezüstérmes lett. Darabont Gá-
bor pedig a harmadik helyével bronzérmes. Az egri versenyen 
szintén igazolta kimagasló tehetségét a Horák testvérpár és 
Kopasz Dominik. Érdekessége volt ennek a viadalnak, hogy 44 

Korai kezdés a siker alapja

résztvevő között egyedül Horák Vanda képviselte a szebbik ne-
met. Az eredmények ismeretében megkérdezzük: - Lehet, hogy 
Hévízgyörkön nőnek a Polgár lányok utódai? 

(Tóth Máté József írása nyomán.)

Kistérségi eredményes óvodás sportnap először 
Kartalon, majd Budapesten

Múlt évben adták át Kartalon a pályázati pénzből épült új, 
hatalmas sportcsarnokot, ahol megrendezték a nagycsopo-
rtos óvodások Aszód kistérségi rendészeti sportversenyét. 
Négy hévízgyörki óvodás is beszállt a kerékpárosok ügyességi 
versenyébe. 

Megszerezték az első helyet, ami azt jelentette, hogy az 
országos versenyen a hévízgyörki ovisok képviselik a kistérség 
ügyességi kerékpárversenyzőit. 

Az országos vetélkedőn –amelybe 102 óvodából érkeztek 
az apróságok az ország minden részéből -, egy öttagú hévíz-
györki csapat is versenyzett a kistérség képviseletében, és 
természetesen a hévízgyörki iskola jó hírének erősítéséért. 

A csapat tagjai : - Bolbás Bence, Gódor László, Gohér Lás-
zló, Máthé Hajnalka, és Nérer Donát. 

Az ország hat legjobb csapata között végeztek a Pindur 
Pandúr Ki Mit Tud ügyességi vetélkedőn. 

 Jutalmuk két kerékpár és közlekedési csomag. 
Gratulálunk a felnőttek nevében! 



HévizgyörkiHévizgyörki HÍRMONDÓ HÍRMONDÓÓVODAI ISKOLAI HÍREKÓVODAI ISKOLAI HÍREK12

Búcsú az iskolától
Elérkezett az utolsó nap. 9 óra körül az összes nyolcadikos diák megérkezett, és a vendégek is kezdtek gyülekezni. 
Ezután az alsó termekben megkaptuk az első szál rózsát és a tarisznyát, ezzel útjukra engedték a 8. évfolyamot. Vé-
gigjártuk a tantermeket a felső és alsó emeleten, majd megkerültük az iskolát, és amikor mindenki helyet foglalt az 
iskola udvarában, megkezdődött a ballagási műsor. A Himnusz meghallgatása után, az alsóbb évfolyamok versekkel 
és énekekkel búcsúztatták a ballagó osztályokat, és a ballagók képviseletében is búcsúzott szülő és diák egyaránt. A 
polgármester úr és az igazgatónő beszéde után a Szózat zárta az ünnepséget. Már csak egy dolog volt hátra, mindenki 
felment a saját termébe, hogy megkapja a bizonyítványát, mi az utolsót ebben az iskolában. 

Basa Bálint
8.a
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Ballagtunk vidáman
Az átváltoztatjuk programon a rendőrtől, a fi úkból lán-
nyá változtatott csinibabáig minden megtalálható volt. 
A művelődési házban és az iskolában már hetekkel az 
előadás előtt gyakoroltunk és készültünk a vidám bal-
lagási műsorunkra.  A műsorunkban a balettől az ide-
gen tájak bemutatásáig minden látható és hallható volt. 
Záróénekünket már ki így, ki úgy élte meg többségünk 
egymás nyakába borulva elérzékenyülten. Köszönjük 
támogatóinknak a pénzbeli juttatásokat. 

A 8.a és 8.b osztály tanulói.

Az iskolánkban megszervezték az én falum honismereti 
versenyt. Ennek a lényege az volt, hogy mit tudunk a falunk-
ról, mivel tennénk szebbé a falut. Az idősebb emberektől 
mint pl. a nagyszülőktől minél több információt szerezni, 
hogy ők hogyan is éltek, milyen volt az ő iskolájuk és ho-
gyan is tanultak régen. Milyen játékok voltak az ő idejükbe. 
A régi kifejezéseket kellett tudni, hogy most mit jelente-
nek azok. A nagyszülők sokat segítettek nekünk ebbe. Az 
első 3 osztályból szép helyezéseket értek el. 
Az első helyezett : Kapicz Dominik 
második hehyezett: Basa Bence 
harmadik helyezett: Kovács Regina

Kovács Regina 1.b

Honismereti verseny

Ezen a nyáron a Galga-Ipoly-Duna biciklitúrán vettünk 
részt Kolozsné Pokornyik Róza és Kolozs József veze-
tésével. Június 24-én kedden kezdődött a tábor. Aznap 
Hévízgyörkről Bánkra bicikliztünk. Az út hosszú volt és 
nehéz. A sok emelkedőn útközben amelyeken felteker-
tünk ,nagyon kifáradtunk. Ezt a fáradságot viszont ha-
mar elfelejtettük, miután megfürödtünk a bánki tóban. 
Este egy kempingben aludtunk.Másnap Drégelypalánk 
volt utunk célja. Útközben megnéztük Horpácson a Mik-
száth Múzeumot. Drégelypalánkon a vár tövében egy 
nomád táborban aludtunk. Délután a tábor vezetője be-
mutatta a környéket: a cseresznyefákról ízletes gyümöl-
csöt szedhettünk, megnéztük a mangalicadisznókat és a 
juhokat, és felfedeztük a kis tiszta patakot is, amelynél 
volt a mosdási lehetőség.

A harmadik nap Kemencére bicikliztünk. Az út rövid-
sége miatt délután már csobbanhattunk is a strand me-
dencéjében. Akinek még volt kedve biciklizni, az szép  
erdei utakon mehetett még egy kört. Este az ifjúsági 
kempingben sátraztunk.

Bicajtáborban voltunk

A következő nap Esztergomba tekertünk át Szlováki-
án keresztül. Szlovákiában Párkányon fagyiztunk egyet, 
majd a nemrég újjáépített Mária Valéria hídon mentünk 
át Esztergomba. A hídról megcsodáltuk az esztergomi 
bazilikát. Este szintén sátorban aludtunk.
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Az ötödik nap a pihenőnap, aznap nem bicikliztünk. 
Délelőtt megnéztük Párkányt, délután pedig Esztergo-
mot. Itt felmásztunk a bazilikához, amelynek kupolájából 
gyönyörű kilátás tárult elénk. Délután elmentünk Eszter-
gomban az Aquaszigetbe, amely egy élménystrand. Na-
gyon tetszett nekünk az itt eltöltött idő,sokat fürödtünk 
az élménymedencékben, és lecsúsztunk a kacskaringós 
csúszdákon. Este Szlovákiában vacsoráztunk egy ven-
déglőben, ahol megismerkedtünk a szlovák konyhával.

A hatodik nap Vácra tekertünk. Szobon komppal át-
kelünk a Dunán, eztán bicikliúton jutottunk el a városba. 

Útközben felfedeztük a Dunakanyar szépségeit. Nagy-
marosról a visegrádi várat csodálhattuk meg. Vácon a 
város megtekintése után egy kollégiumban aludtunk.

Eljött az utolsó nap. Vácról jöttünk haza Hévízgyörk-
re. Egész tábor alatt  szép idő volt, csak ezen a napon 
csöpörgött az eső. A tábor ideje alatt összesen 250km-t 
bicikliztünk. 

Mindannyiunknak tetszett a tábor, és már alig várjuk, 
hogy újra együtt tekerhessük a kilométereket.

Kolozs Ildikó

Csatát nyertünk!
Tavasszal, április 2.-án egy csata részesei lehettünk. Persze csak nézőként. Erre a rendezvényre szinte az egész iskola 
elment. Boldogra érve letelepedtünk a fűbe. A huszárok paripáikon vonultak el a nézők előtt. A lovak csodaszépek voltak, a 
lovasok pedig daliásak a különféle ruháikba beöltözve. A csata megkezdődött. Először a gyalogos sereg csapott össze a fehér 
ruhás osztrákokkal. Ágyúk dörögtek, szénakazlak gyulladtak meg, mindent ellepett a füst. A nézők orrát is igencsak csípte a 
füst, de nem tágítottunk, kitartóan néztük tovább az eseményeket. Most a lovasok léptek színre. A kardok harcra lendültek. 
Olyan 5-10 percig tartott a”véres viadal”.

Megnyertük a csatát! Majd a gyalogosok a puskáikkal, a huszárok a lovaik hátán ismét felsorakoztak a nézők előtt, 
győztesek és vesztesek békésen egymás mellett. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának egyik diadalmas, győztes 
csatája Boldog határában zajlott.

A boldogiak erre a csatára emlékeznek a már hagyománnyá vált történelmi játékukkal.
Basa Bettina 5.o.

Rendhagyó tesióra
Egy szerdai napon a harmadik órában furcsa tesióránk volt. Béla bácsi helyett a karate-edző tartotta. Először bemutatkoz-
tunk, aztán jöhetett a bemelegítés. Futottunk 3-4 kört, aztán 10 fekvőtámasz.  Ez így ment egy darabig, csak mindig másik 
tíz gyakorlattal. Persze japánul számolta a tízet. Tanultunk néhány ütést és rúgást is. Nagyon kifáradtunk, a mester viszont 
fáradhatatlan volt. Még egy bemutatóra is futotta az erejéből. Fogott egy téglát, hatalmasat kiáltott, ráütött a téglára, s az 
ketté törött . De a kezének nem lett semmi baja!

Furcsa, különleges óra volt, jól kifáradtunk, de szerintem mindannyian élveztük.
Torda Brigitta 5.o.

Hollókői kirándulás
Szeretem az osztálykirándulásokat. Sok szép és érdekeset láthat-
tunk, s az sem mellékes, hogy ilyenkor nincs tanítás az iskolában. 
Ez volt az utolsó kirándulásunk alsósként tanító nénikkel és osz-
tálytársainkkal. Izgatott várakozással készültünk rá. Vajon mit fo-
gunk ott látni?

Milyen lesz az idő? Tudunk majd játszani is, nézelődni, sétál-
gatni?

Május 30-án, reggel indultunk, busszal. Már az utazás ideje is 
vidáman és gyorsan telt. 

Hipp-hopp, egykettőre megérkeztünk Hollókőre. Nagyon szép, 
kedves kis falu, melyet dombok vesznek körül. Először a falu szélén 
álló várat tekintettük meg. Innen megcsodálhattuk a tájat is, hiszen 
a várat valamikor régen a környék egyik legkiemelkedőbb pontjára 

építették. Majd körülnéztünk a faluban is. Eredeti, régi parasztházakat láthattunk, egyik-másik múzeumként is üzemelt. A 
falu főterén pedig a hangulatos kis templomot szemlélhettük meg. Sétálgattunk a szűk kis utcácskákban és nézelődtünk. 
Még azt is megnézhettük, hogy a régi szövőszékkel hogyan szőnek. Mi pedig szitakötőt készíthettünk, saját magink. Szép és 
érdekes Hollókő. Nem csodálkozom, hogy a világörökség részévé választották.

Rajkó Krisztina 4.o.
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ZÖLD-nap
A föld napja megünneplésére iskolánkban komoly előkészületek folytak. Színes és érdekes programokat ígértek. Így izga-
tottan vártuk április 16-át, amikor ezekre a rendezvényekre sor került. Reggel a művelődési házban gyülekeztünk. Érdekes 
és látványos előadást láthattunk és hallhattunk. Dr. Magyari Bélától, aki Farkas Bertalannal együtt részt vett az űrhajós ki-
képzésen. Élményeiről mesélt, csodaszép fényképeket mutatott, melyeket az űrhajó készített az űr utazás alkalmával, végül 
kérdéseket is tehettünk fel neki, melyre szívesen válaszolt. Az előadás után lehetőség nyílt részt venni a drogmentes futás 
hévízgyörki szakaszában. Sokan indultak, elmondásuk szerint ez a távolság nem igazán fárasztó, inkább kellemesen frissítő 
volt. Az iskolában zajló programok közül elsőként Gohér Balázs „erőművészt” említeném. Szemünk, szánk tátva maradt 
bemutatója láttán Jógázhattunk, karatézhattunk is ezen a délelőtt. Különféle sporteszközöket, kondi gépeket próbálhattunk 
ki. Végül az egészséges táplálkozás jegyében joghurtot, müzlit, saját készítésű gyümölcssalátát is fogyaszthattunk.

A folyosón lévő faliújságon pedig plakátok bővítették ismereteinket az egészséges mozgás formákról és a táplálkozásról.

Túráztunk
Május 17.-én szombaton került sor az idei túrára. A „tőszögi„ játszótérről indulhattak a résztvevők , ahol előzőleg már a 
nevezési díjat befi zették. Mi hármasban vágtunk neki a túrának, s nagyon bátran a húsz kilométeres távra vállalkoztunk. 
Korán indultunk, már hét órakor útra keltünk. Az erdőhöz érve kezdődtek a gondjaink. Egy kereszteződést láttunk magunk 
előtt. Elindultunk egyenesen előre, majd hamar rájöttünk, hogy rossz utat választottunk, eltévedtünk. De azért megta-
láltuk az első ellenőrzési pontot. Nagyon ciki volt, kellemetlenül érintett minket, hogy kinevettek, amikor tévedésünkről 
meséltünk. Tovább indulva észrevettük, hogy tapasztalt nyolcadikosok haladnak előttünk. Biztonság kedvéért a nyomukba 
szegődtünk. Nagyon gyorsan haladtak, mi nem bírtuk tartani velük a tempót. Majd egy hetedikes csapathoz csatlakoztunk, 
de tőlük is lemaradtunk. Erdei ösvényeken, szántóföldek mellett vezetett az utunk. De szép ez a májusi erdő! Szerencsésen 
túljutottunk a második és harmadik ellenőrzési ponton is. Ismét egy erdőhöz értünk. Itt már otthonosabban mozogtunk, 
hiszen ez az erdő a Bika-tó mellett volt, ahová egyébként gyakrabban járunk kirándulni. Megkerültük a tavat, s megtaláltuk 
a negyedik ellenőrző pontot. Mire idáig elértünk, kellemesen elfáradtunk, ezért pár percnyi pihenőt tartottunk. Néztük a 
tavat, a horgászokat, az erdőt, a tovahaladó túrázókat. Majd egy szántóföld és az erdő mellett folytattuk az utat, vissza az 
iskolába. Célba értünk. Megérkeztünk az iskolába, ahol fi nom ebéddel és egy túrajelvénnyel vártak már minden túrázót. 
Kellemesen elfáradtunk, jól éreztük magunkat, s várjuk a következő túrát.

Bányánszki Barbara, Klenovszki Cintia, Máyer Lilla 6.o.

A mi kirándulásunk
2008. május 30.-án reggel hét órakor indult a 6. osztály a kirándulásra. Mindenki izgatottan várta az első úticélt, ami Eszter-
gom volt. Ott megnéztük a Duna Múzeumot, ahol bemutatták nekünk a víz erejét. Később az Esztergomi Bazilikát látogat-
tuk meg. Bementünk a Kincstárba, ahol megnéztük az egyházi ereklyéket és öltözékeket. 413 lépcső vezetett föl a Bazilika 
kupolájába. Annuska néni és egy szülő kíséretével oda is felmentünk. A kilátás gyönyörű volt, de visszafelé már mindenki 
fáradt volt. 1300 óra körül Tatára utaztunk, hogy megebédeljünk. Az ebéd után egy parkban pihentünk meg, de aki akart, 
vásárolhatott is. Nemsokára megérkezett a tatai kisvonat, amivel várost nézni mentünk. Sokat sikítottunk és integettünk az 
embereknek. Utána tatai tavat néztük meg, amibe páran bele is mentek, de csak térdig, mert nem volt fürdőruhánk. Végül 
elmentünk fagylaltozni. Hazafelé nagyon jó hangulat volt a buszon. Reméljük jövőre is ilyen jó kirándulásunk lesz.

Palya Barbara, Baczúr Barbara 6.o.

Kirándulni voltunk!
Egy májusi csütörtökön a 4.b. osztály kirándulni ment Szilvásváradra. A busz hétóra előtt ért a katolikus templom elé. 
Felszálltunk a buszra és elhelyezkedtünk, majd végre elindultunk. Sokáig tartott, amíg Szilvásváradra értünk. De amikor 
megérkeztünk és kiszálltunk, csodálatos látvány tárult elénk. A parkoló mellett a Szalajka patak csordogált. A másik oldalon 
a Panoptikumot pillantottuk meg. Pár perc múlva elindultunk, hogy kis vonattal is utazzunk. A vagonoknak nyitott teteje 
volt, így remekül láttuk a magas hegyeket és a gyönyörű erdőt. Kis idő múlva a Szalajka- völgyben találtuk magunkat. Jaj, de 
gyönyörű és csodálatos látvány tárult elénk! A völgyben sok turistát láttunk. Majd elindultunk, hogy lássuk a Fátyolvízesést. 
A patakban sok zúgót láttunk, amikor mentünk az úton. Na végre, odaértünk a vízeséshez! Ahogy folyt tovább a patak, la-
puleveleket pillantottunk meg. Többször is lefényképeztem a gyönyörű vízesést. Tovább mentünk, bementünk az Erdészeti 
Múzeumba. Voltak kitömött állatok is. Amint visszaértünk, bementünk a Panoptikumba. Ott különböző kivégzési módokat 
láthattunk. Nekem az életfogytiglan tetszett a legjobban. A következő célunk Eger volt. Amikor az egri vár felé igyekeztünk, 
megláttuk az egri bazilikát és úgy döntöttünk, hogy bemegyünk. A nagy templom tele volt szobrokkal és freskókkal. Nekem 
nagyon tetszett a bazilika. Amint kiértünk, az egri vár felé vettük az irányt. Nem sokára a Dobó térre értünk, onnan már 
nem volt messze a műemlék. Végre oda értünk a várba. Tudtátok, hogy 1241-ben épült? A vár televolt érdekességekkel, lát-
tuk Gárdonyi Géza sírját is. Visszafelé a várbeli játszótéren mulattunk a legjobban. Hazafelé a buszon vidáman énekeltünk. 
Nektek is kívánom, hogy eljussatok erre a gyönyörű és csodálatos helyre!                                                       Nérer Kristóf  4.o.
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Tavaszköszöntő
2008. március 29.-én a Művelődési Házban köszöntöttük a tavasz eljövetelét. Vidám műsorszámok sora került a színre. 
A helyi ifj úsági és felnőtt színjátszó csoport humoros jeleneteit aerobik showal és több musical részlettel is bővítették. 
Az iskolások vers és tánc produkciója monológ felolvasás, citerajátékok, mind-mind kultúránk egy –egy darabjával 
színesítették a műsort. A visszatapsolás után minden szereplő a színpadon együtt énekelte a Gyere Velünk és légy sza-
bad című dalt a közönséggel együtt. Köszönjük a közönségnek, hogy eljöttek és megnéztük bennünket, a végén pedig 
együtt örültek velünk. A szereplőknek a családot és a szabadidőt nem kímélt áldozatos munkájukat, a támogatóknak 
az anyagi hozzájárulásukat, hogy megvalósulhassanak az elképzelések. 

Művelődési ház dolgozói
Szereplők:

Babinecz Anna, Babinecz Bettina, Babinecz Sára, Babi-
neczné Toldi Erika, Balázs Bálint, Basa Bettina, Bazan 
Gergő, Bazan Zoltán, Bereczki Jánosné (Böbe), Bóna 
Szabina, Brennerné Janota Ilona, Brenner Zsolt, Deme 
Ferenc, Deme János (Kodel), Dimák László,  Fera Dóra 
Anna, Gazsó Boglárka, Gazsó Gergő, Gedei Tiborné 
(Kati), Gigor Péter, Harányi István, Holló Balázs, Holló 
Kata, Horák Ádám, Horák Vanda, Ifj .Toldi Miklós, Illés 
Dorottya, Jacsó Lili, Kapás Nikolett, Kolesza Mihályné 
( Márti), Kolozs János, Kovács András, Kovács István-
né (Csöpi Márti), Kovácsné Toldi Ildikó, Kustra Tamás, 
Makovínyi Csilla, Matus Ferenc, Mirkócziki Boglárka, 
Molnár Máté, Morvai Flórián, Morvai Péterné (Zsuzsa), 
Mrkva András (Bozó), Nagy Adrienn, Patkó Felícia, Pető 
Ádám, Pető Nóra, Piller Andrea, Piller Petra, Sándor Vi-
rág, Szilágyiné Pápai Anna (Nanni), Szőke Bianka, Szőke 

József, Szőke Józsefné (Ibolya), Toldi Mariann, Toldi Mik-
lós, Tóth Csaba, Tóth Csabáné(Csösze), Tóth Fruzsina.

Műsorvezető: Gyenes László
Rendező: Szőke Józsefné

SEGÍTŐINK, TÁMOGATÓINK
Babinecz Anna, Babinecz Csaba, Babinecz Zsolt, Babi-
neczné Toldi Erika, Bankó István, Bazsik János, Benkó 
László, Bobál István, Csoma István, Deme Csaba, Deme 
János, Deméné Szabó Tünde, Fercsik Gábor (Csikkes), 
Gedei Tiborné, Holló Balázs, Holló István, Kalmárné Szé-
nási Ágnes, Katona Mihály, Kovácsné Toldi Ildikó, Mikus 
György, Patkó Csaba, Polgármesteri Hivatal Hévízgyörk,
Rajkó Gábor, Reál Élelmiszer, Sápi Judit, Süni 2000 Bt, 
Szovics Autó, Toldi Mariann, Toldi Miklósné, Tóthné 
Hajdú Margit, Tóth Nikoletta.
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Gyermeknap
Már hetekkel a nagy esemény előtt kérdezgettük a Művelődési házba Katinénit, Mártinénit, hogy idén is lesz gyermek-
nap?... – mert már nagyon várjuk. Elérkezett május 31.-e reggele a sportpályán egymás után nőttek ki a földből a lég-
gömbökkel feldíszített sátrak, alattuk fehér abroszos asztalokkal már várták a gyereksereget. 10 órára volt meghirdetve 
a plakátokon a kezdés, de már 8-órától ott kíváncsiskodtunk. A sportpályán különböző ügyességi és labdajátékok, a 
sátrak alatt kézműves foglalkozás, festés, rajzolás, gyurmázás, üvegfestés, gyöngyfűzé stb.

Egésznap mindenféle fi nom sütemény, üdítő, gyümölcs, a konyháról frissen virsli, sültkrumpli minden mennyi-
ségben. A versenyeket díjazták értékes ajándékokkal, ezenkívül zsákbamacska húzás amíg a nagy dobozokból el nem 
fogyott az ajándék. 

A nap folyamán ingyenes ugráló vár állt rendelkezésünkre . Az anyukák is eljöttek kicsi  gyermekeikkel ők is na-
gyon jól érezték magukat.

A gyermeknapot összekötötték a serdülő csapat bajnokavatójával, együtt örülhettünk a fi úk sikereinek.(gratulálunk 
nekik). Késő délután kellemesen kifáradva, ajándékokkal megpakolva indultunk haza, itt csak jól lehetett érezni ma-
gunkat, reméljük, hogy jövőre ismét együtt lehetünk ezen a napon.

Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak ezt a csodálatos élményt.
Gyerekek

A népdalok szeretete nem csak az idősebb generáció jel-
lemzője. Már óvodás kortól tanítanak a régi örökségeink 
tiszteletére, szeretetére. Hiszen sokszor a régi értékesebb 
és jobb minden újnál. Igaz ez, a népdalokra is. Az idősebb 
generáció tagjai közt is sokan szeretik, és több csoport-
jának egyéni előadójára is büszkék lehetünk Hévízgyör-
kön. A fi atal generáció is tiszteli és szereti népi örökségeit, 
köztük a népdalokat. Az Általános Iskola jelenlegi szóló 
népdalénekese Gábor ( Péli) Edina 2. osztályos tanuló, 
aki rendszeresen részt vesz az Apácai Kiadó és a Szivár-
vány gyermekújság szervezésében megrendezésre kerülő 
népdaléneklő versenyen. Már első osztályosan harmadik 
helyezett lett megyei szinten és most második osztályos-
ként is szép eredményt ért el. Az éneklés mellett más tan-
tárgyi versenyeken is szép sikereket ért el. 

Péli Mariann 

Népdalok szeretete
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KIVÁLÓ ARANY FOKOZATOT ÉRT EL 
AZ ÖNYE VEGYESKARA A VII. VASS LAJOS 

NÉPZENEI VERSENY KÖZÉPDÖNTŐJÉN
Nem mertük volna gondolni négy évvel ezelőtt, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen nívós versenyen megálljuk a helyün-
ket. Első fellépésünkön 2004.dec. 8-án még csak hatan voltunk, de rövid időn belül huszonegyre szaporodott tagjaink 
létszáma. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi népdalszerető ember van a klubtagjaink között. Először úgy gondoltuk, 
hogy a magunk és klubunk szórakozására lépünk fel és énekelünk. 

Akkor, hogy ezt megtegyük nagyon sok népviseleti ruhát és egyebet meg kellett vennünk. Mikor már megvolt 
minden ahhoz, hogy bárhol máshol is felléphetünk, elfogadtuk a meghívásokat, minősítésekre, és versenyekre is be-
neveztünk. Így alakult, hogy rövid idő alatt nagyon sok helyen felléptünk és népszerűsítettük Galga mente gyönyörű 
népdalait, népviseletét. 2007. évben 

Vegyes karunk kettő KIVÁLÓ és kettő darab ARANY szintű fokozatot ért el. Mivel ilyen jól szerepeltünk vettük 
a bátorságot és 2007.okt.13.-án beneveztünk a VII. Vass Lajos Népzenei Verseny Regionális elődöntőjére. ARANY 
elismerésben részesültünk.

Most 2008. április 19-én a Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjén KIVÁLÓ ARANY
Fokozatot értünk el, és készülünk a novemberben megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőre. Az igaz, hogy 

rendszeresen minden héten próbálunk és készülünk az egyéb programokra és meghívásokra. Nagyon sok fellépésünk 
van és igyekszünk ezeknek eleget tenni.

Még szeretném azt is közzé tenni, hogy van nekünk egy nagyon szép hangú szóló énekesünk is Németh Ferencné 
(Csele Margit). Nagyon kevés az a dal, amit ő nem tudna. Valamennyi versenyen és fellépésen, minősítésen ugyanazo-
kat a KIVÁLÓ és ARANY fokozatokat megkapta szóló énekesként külön is mint mi a Vegyes karunk. Majd ha a kul-
túrházunk megújul a mi Okleveleinknek is lesz helye és bárki megnézheti, büszkék vagyunk az elért elismerésekre.

Szűcs Imréné
Vegyeskar vezetője
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Ez egy jókedvű nap volt!
A jó hangulathoz, a baráti beszélgetésekhez a FIDESZ Hé-
vízgyörki Alapszervezete is hozzájárult a június 21-i FA-
LUÜNNEPEN. 

Nagyon készültünk erre a napra, hiszen sok ismerőst, 
barátot hívtunk meg. Külsős segítőnk is volt, Kustra Tibor 
barátunk önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel 
a padokat és az asztalokat, kedves gesztusát ezúton is kö-
szönjük.

Örömmel mondhatjuk, hogy több százan fordultak 
meg a „fi deszes-sátorban”, ahol fi nom étkekkel kedves-
kedtünk, baráti szóval, szívesen fogadtunk minden hoz-
zánk betérő vendéget. 

Külön öröm számunkra, hogy a környező falvakból, 
városokból, Galgamácsáról, Turáról, Aszódról, Kartalról, 
Galgahévízről, Bagról, Versegről, Dányból is ellátogattak 
hozzánk, sőt még a testvértelepülés, Schlüsselfeld lakói is megtiszteltek minket. 

A falu kórusai vidám népdalok éneklésével fokozták a hangulatot, kicsik és nagyok, helyiek és más településről 
valók, egy nagy baráti közösségben, egymással ismerkedve, vidáman töltötték el ezt a délutánt.

Bazan Tibor
FIDESZ Hévízgyörki Alapszervezet elnöke

Új játszótérrel ajándékoztuk meg a gyerekeket 
A GALGA-MENTÉÉRT EGYESÜLET alakulásakor (2007) még pontosan nem is tudtuk, milyen formában valósít-
juk meg a célkitűzéseinket. Egyben azonban biztosak voltunk, hogy mindenképpen a falunkért, az itt élő emberekért 
fogunk tevékenykedni, szeretnénk, ha Hévízgyörk szépülne, a kicsiktől a nagyokig, mindenki érezné, hogy az Egyesü-
letünk aktívan bekapcsolódott a falu vérkeringésébe. 

Számomra különösen kedves, hogy a játszóterek felújítása lett ebben az évben az egyik legfontosabb feladatunk. 
Elsőként a Temető melletti játszóteret láttuk el új fajátékokkal. Büszkén mondhatom, hogy a Galga-mente legszebb 
közterületen lévő játszóterét építettük meg, melyet a környező településekről is szívesen látogatnak. A legfontosabb 
átadás már megtörtént, a gyerekek szinte az első hinta felállításától kezdve a birtokukba vették.

Terveink között szerepel még a Tószögi, az Úttörő utcai játszóterek komplett felújítása. Hévízgyörk Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Deák Ferenc utcai játszótér felújításához biztosítja az anyagot, melyet ezúton is köszönünk.

Jóleső érzés volt azt látni, hogy a falunk lakói milyen örömmel fogadják az Egyesület tevékenységét. A Temető 
melletti játszótér munkálataiban sokan segítettek fi atalok és idősebbek egyaránt. Külön köszönjük a támogatást, és 
köszönetet mondunk azoknak is, akik jó szóval, biztatással, egy pohár üdítővel, egy kis harapnivalóval járultak hozzá 
a sikeres munkánkhoz.

Bereczki Jánosné
Galga-Mentéért Egyesület  elnöke
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– Elnök úr, Ön azt mondta évadzáró beszédében, hogy 
Magyarországnak nincs több vesztegetni való ideje.

– Mindenki tisztában van azzal – hiszen elemzők, 
közgazdászok régóta fi gyelmeztetnek rá – hogy a világ-
gazdaság radikális átalakulás előtt áll. Ez az átalakulás 
hatalmas kihívás elé állítja a magyar gazdaságot, amely 
jelenlegi válságos állapotában nem tudja felvenni az új 
ritmust, nem tud alkalmazkodni az új kö-
rülményekhez. Ezért minél előbb vál-
tozásra van szükség. Kezelni kell a 
válságot, és talpra kell állítani a 
gazdaságot. Erre azonban a ki-
sebbségi kormány képtelen.

- Hogyan idézhető elő Ön 
szerint a változás?

– Az ország érdeke egyértel-
műen azt diktálja, hogy az emberek 
minél előbb, előrehozott választáson 
fejezhessék ki akaratukat az ország jö-
vőjét illetően. Ugyanakkor az előrehozott 
választás mára gazdasági kényszerré is vált, hiszen a ki-
sebbségi kormány képtelen úrrá lenni a válságon, amit 
napról napra újabb bizonyítékok támasztanak alá: a má-
jusi adatok szerint az infl áció már elérte a 7%-ot, egy 
év alatt tizenegyezerrel nőtt a munkanélküliek száma, 
újabb gyárak, üzemek zárják be kapuikat, a kormány 
mindeközben pedig az ÁFA emelésére készül.

- Mi kell az előrehozott választáshoz?

– Az előrehozott választáshoz az Országgyűlésnek fel 
kel oszlatnia önmagát. Ez pedig kizárólag az SZDSZ-en 
múlik. A szabaddemokratáknak el kell dönteniük: az 
emberek pártjára állnak, vagy továbbra is kültagok ma-
radnak az MSZP nevet viselő mutyi bt-ben. 

- A kormánypártok állandóan azt róják fel Önök-
nek, hogy nincs programjuk.

– Az MSZP tovább folytatja a hazugság 
politikáját. Tavaly decemberben mutattuk 

be az „Erős Magyarország” című prog-
ramunkat, azt mindenki elolvashatja. A 
következő kormányzás azonban csak 
akkor lehet sikeres, ha programjának 
legfontosabb pontjairól egyezség szü-
letik a kormányzásra készülők és a tár-

sadalom különböző csoportjai között. 
A nyugdíjas szervezetekkel már egye-

zséget kötöttünk, amelyben garantáljuk, 
hogy minden körülmények között meg fog-

juk védeni a nyugdíjak vásárlóértékét. Tárgyalunk 
a gazdasági élet vezető szereplőivel is, elmondtuk, hogy 
tíz év alatt egymillió új legális munkahelyet kell létre-
hozni a válságból való végleges kilábalás érdekében. A 
nyár folyamán újabb és újabb szervezetekkel, társadalmi 
csoportokkal készülünk egyezségeket kötni. Meggyőző-
désünk, hogy nem az embereket, hanem az emberekkel 
kell kormányozni.

A FIDESZ kommunikációja alapján
Tóth Gábor ogy.képviselő

Köszönet a polgárőrségnekKöszönet a polgárőrségnek
Tisztelt Polgármester Úr!

Ma, amikor szinte mindenhonnan csak a negatív dolgok érnek el 
minket a hétköznapi dolgainkban, kellemes meglepetést szeretnék 
megosztani Önnel. Köszönetet szeretnék mondani a polgárőrség 
hatékony munkavégzéséért. Történt ugyanis, hogy tegnap éjszaka 
(2008. 06. 29-30) az udvarunkból ellopták a gyerekek csúszdáját. 
A mai napon reggel értesítettük a polgárőrség vezetőjét Szabó 
Csabát, aki nagyon segítőkész volt, és közölte, hogy az éjszaka 
folyamán a polgárőrök megzavarták az elkövetőket, a csúszda 
megvan, csak rossz házhoz tették vissza, mivel éjszaka nem tudták 
pontosan, hogy melyik házból lopták el.

Nagyon köszönöm, hogy a falunkban ilyen éber polgárőrök 
dolgoznak, és vigyázzák a rendet.

Tisztelettel:
Rózsahegyi Tünde és Szabó Zsolt 

2192 Hévízgyörk Széchenyi u. 28. 

„Az előrehozott választás gazdasági kényszer”
Beszélgetés Orbán Viktorral, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség elnökével

ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ
Testünkből csak egy van , törődjünk vele!

MASSZÁZS!!!
Szeretettel várom mindazokat, akik regenerálódni, 

pihenni, feltöltődni akarnak vagy tudatosan akarják 
irányítani egészségüket.
MASSZÁZSTÍPUSOK

Svédmasszázs (egész test) • Hátmasszázs, talpmasszázs
Alakformáló (cellulitisz) masszázs • HI-KI arcmasszázs, Reiki 

(energiagyógyászat) • Mozgásterapeuta (lágycsontkovács)
Idegbecsípődés, izomfájdalom kezelés, mozgásszervi panaszok

Test-, fül-, csigolyagyertyázás
Megfázás, nátha, fejfájás, gyulladások, izomfájdalom, 

lábdagadás, magas ill. alacsony vérnyomás, depresszió kezelése.

Cím: Hévízgyörk Alsókert út 7/a
Bejelentkezés, érdeklődés: Böbe 06 30 556 43 48
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A Rozsnyay-Czeizel páros nyerte a I. Kékpántlikát
Az idén 40. alkalommal megrendezésre került balatoni tókerülő versenyt, a KÉKSZALAGOT megelőzte az I. KÉK-
PÁNTLIKA ifj úsági túraverseny. A versenyt junior korú versenyzőknek írták ki a szervezők 5 hajóosztályban, a leg-
fi atalabbaktól 18 éves korig. A pálya Balatonfüred - Tihany Öreg kikötő - Balatonfüred Hajógyári-öböl - Balatonfü-
red útvonal volt. A verseny történetének első abszolút, illetve 420-as hajóosztálybeli győztese Rozsnyay Domonkos 
– Czeizel Jonatán páros. A fi úk nagyon jó formát mutatva indulás után a mezőny élére álltak és vezető pozíciójukat 
mindvégig megtartották. A díjakat az akkor még hétszeres Kékszalag győztes Litkey Farkas és az ötszörös világbajnok 
Majthényi Szabolcs adta át.

A fi úk előző versenyén az olaszországi Garda tavon erős nemzetközi mezőnyben 68 indulóból éppen lemaradtak 
a dobogó harmadik fokáról. Most az augusztus elején a horvátországi Zadarban megrendezésre kerülő junior EB-re 
készülnek gőzerővel.

Gratulálunk! Csak így tovább! 
– a szerkesztő –

 Ifj úsági Felnőtt
Hévízgyörk - Tápiószecső 2-1 1-0
Üllő - Hévízgyörk 1-0 0-2
Hévízgyörk - Diósd 3-0 1-2
Délegyháza - Hévízgyörk 3-3 1-1
Hévízgyörk - Felsőpakony 1-2 1-0
Bag - Hévízgyörk 0-6 3-0
Hévízgyörk - Nagykáta 2-1 0-3
Pilisvörösvár - Hévízgyörk 3-2 2-2
Hévízgyörk - Gödöllő 2-5 2-1
Dömsöd - Hévízgyörk 0-8 1-2
Hévízgyörk - Dunaharaszti 4-1 0-5
Kóka - Hévízgyörk 0-10 0-5
Hévízgyörk - Érd 0-1 0-0
Hévízgyörk - Őrbottyán 6-1 2-1
Tárnok - Hévízgyörk 0-7 4-0
   
Felnőtt csapat helyezése: 10.
Legjobb góllövő: Gedei Tibor 20 góllal
Ifj úsági csapat helyezése: 4.
Legjobb góllövő: Csorba Benjámin 19 góllal

II.csapat

Hévízgyörk II. - Maglód II. 1-2
Sülysáp II. - Hévízgyörk II. 2-2
Felsőpakony II. - Hévízgyörk II. 2-2
Sülysáp II. - Hévízgyörk II. 4-1
Délegyháza II. - Hévízgyörk II. 6-1
Hévízgyörk II. - Gödöllő II. 0-3
Hévízgyörk II. - Felsőpakony II. 1-3
Maglód II. - Hévízgyörk II. 6-1
Hévízgyörk II. - Sülysáp II. 1-2
Hévízgyörk II. - Délegyháza II. 0-3
Gödöllő II. - Hévízgyörk II. 1-0
   
II. csapat helyezése: 6.
Legjobb góllövők: 
Sóti Zsolt, Tóth Sándor, Zsóka Viktor 4 góllal

Rozsnyay-Czeizel páros I. Kékpántlika verseny

Tavaszi eredmények 
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Kispályás csapat (9 éves korosztály)

Erdőkertes - Hévízgyörk 1-11
Hévízgyörk - Kistarcsa 5-1
Mogyoród - Hévízgyörk 0-14
Iklad - Hévízgyörk 1-4
Hévízgyörk - Mogyoród 8-0
Hévízgyörk - Kartal 6-0
   
A Kispályás csapat helyezése: 1.
A bajnokcsapat tagjai: Bazan Ákos, Benkó Dominik, Bo-
bál Bertalan,  Darabont Gábor, Fercsik Benedek, Fercsik 
Olivér, Kreknyák Gergely, Nérer Donát, Sápi Balázs, Szán-
tó Krisztián, Zámbó Kornél
Edző: Darabont Gyula
Legjobb góllövő: Fercsik Benedek 27 góllal

Félpályás bajnokság (11 éves korosztály)

Erdőkertes - Hévízgyörk 5-2
Hévízgyörk - Kistarcsa 5-0
Hévízgyörk - Pécel 1-7
   
A Félpályás csapat helyezése: 5.
Legjobb góllövő: Halász Róbert 7 góllal

Serdülő előkészítő (13 éves korosztály)

Hévízgyörk - Isaszeg 1-1
Hévízgyörk - Kerepes 1-1
Mogyoród - Hévízgyörk 5-0
Hévízgyörk - Verőce 2-1
Acsa - Hévízgyörk 3-1
Hévízgyörk - Szob 5-0
Dunakeszi - Hévízgyörk 3-3
Hévízgyörk - Erdőkertes 10-2
Fót - Hévízgyörk 2-2
Hévízgyörk - Iklad 0-5
Isaszeg - Hévízgyörk 6-1
   
Serdülő előkészítő helyezése: 4.

Serdülő (16 éves korosztály)

Iklad - Hévízgyörk 2-4
Hévízgyörk - Vácszentlászló 8-1
Hévízgyörk - Gödöllő 3-2

Dány - Hévízgyörk 0-9
Hévízgyörk - Bag 1-0
Aszód - Hévízgyörk 2-4
Pécel - Hévízgyörk 1-4
   
Serdülő csapat helyezése: 1.  

A bajnokcsapat tagjai: Lukács Dániel, Darabont Gyula, 
Deme Rajmond, Gombos Tamás, Magyari Milán, Stra-
usz László, Szántó László, Demcsák Bálint, Gábor Bence, 
Kovács Márk, Molnár Viktor, Petrics Krisztián, Sufl iász-
ky Márió, Varga Dániel, Csorba Benjámin, Kókai Péter 
Orosz Jószef, Toldi Miklós
Edző: Toldi Miklós
Legjobb góllövő: Csorba Benjámin 40 góllal

Öregfi úk
Bag - Hévízgyörk 3-3
Hévízgyörk - Isaszeg 2-2
Gödöllő Bf. Vill. - Hévízgyörk 0-0
Hévízgyörk - Aszód 6-3
Erdőkertes - Hévízgyörk 5-3
Hévízgyörk - GEAC 1-4
Mogyoród - Hévízgyörk 0-1
Hévízgyörk - Kartal 1-2
Vácszentlászló - Hévízgyörk 3-4
Hévízgyörk - Pécel 1-0
Szada - Hévízgyörk 2-4
Kistarcsa - Hévízgyörk 1-1
Hévízgyörk - Tura 3-2
Kerepes - Hévízgyörk 3-3
Hévízgyörk  - Gödöllői LK 2-6

Öregfi úk csapat helyezése: 8.
Legjobb góllövő: Demcsák János 22 góllal
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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
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A 2008/2009. évi R-PC PLANET Pest megyei I. osztályú

FELNŐTT és IFJÚSÁGI (U19-es) 
labdarúgó-bajnokság őszi idényének sorsolása

Az ifj úsági (U19-es) mérkőzések 

2 (kettő) órával korábban kezdődnek!!!

1. forduló

2008.08.09. Szo., 17:00 Délegyháza KSE - Bagi TC ’96

2008.08.09. Szo., 17:00 Dunakeszi Vasutas - Erdőkertesi SE

2008.08.10. Vas., 17:00 Őrbottyán KSE - Budakalász

2008.08.10. Vas., 17:00 Gödöllői Sport Klub - Üllő SE

2008.08.10. Vas., 17:00 Tárnok KSK - Örkény SE

2008.08.10. Vas., 17:00 Pilisi LK-Legea - Viadukt SE

2008.08.10. Vas., 17:00 Felsőpakony-Ergofer - Tápiószecső FC

2008.08.10. Vas., 17:00 Hévízgyörk SC - Diósdi TC

2. forduló

2008.08.16. Szo., 17:00 Diósdi TC - Felsőpakony-Ergofer

2008.08.16. Szo., 17:00 Tápiószecső FC - Pilisi LK-Legea

2008.08.16. Szo., 17:00 Budakalász - Dunakeszi Vasutas

2008.08.16. Szo., 17:00 Örkény SE - Gödöllői Sport Klub

2008.08.17. Vas., 17:00 Viadukt SE - Tárnok KSK

2008.08.17. Vas., 17:00 Hévízgyörk SC - Erdőkertesi SE

2008.08.17. Vas., 17:00 Bagi TC ’96 - Őrbottyán KSE

2008.08.20 Sze., 17:00 Üllő SE - Délegyháza KSE

3. forduló

2008.08.20 Sze., 17:00 Pilisi LK-Legea - Diósdi TC

2008.08.23. Szo., 17:00 Délegyháza KSE - Örkény SE

2008.08.23. Szo., 17:00 Budakalász - Bagi TC ’96

2008.08.23. Szo., 17:00 Gödöllői Sport Klub - Viadukt SE

2008.08.23. Szo., 17:00 Felsőpakony-Ergofer - Erdőkertesi SE

2008.08.24. Vas., 17:00 Őrbottyán KSE - Üllő SE

2008.08.24. Vas., 17:00 Tárnok KSK - Tápiószecső FC

2008.08.24. Vas., 17:00 Hévízgyörk SC - Dunakeszi Vasutas

4. forduló

2008.08.30. Szo., 17:00 Dunakeszi Vasutas - Felsőpakony-Ergofer

2008.08.30. Szo., 17:00 Diósdi TC - Tárnok KSK

2008.08.30. Szo., 17:00 Tápiószecső FC - Gödöllői Sport Klub

2008.08.31. Vas., 17:00 Hévízgyörk SC - Budakalász

2008.08.31. Vas., 17:00 Erdőkertesi SE - Pilisi LK-Legea

2008.08.31. Vas., 17:00 Viadukt SE - Délegyháza KSE

2008.08.31. Vas., 17:00 Örkény SE - Őrbottyán KSE

2008.08.31. Vas., 17:00 Üllő SE - Bagi TC ’96

5. forduló

2008.09.06. Szo., 16:30 Délegyháza KSE - Tápiószecső FC

2008.09.06. Szo., 16:30 Budakalász - Üllő SE

2008.09.07. Vas., 16:30 Őrbottyán KSE - Viadukt SE

2008.09.07. Vas., 16:30 Gödöllői Sport Klub - Diósdi TC

2008.09.07. Vas., 16:30 Tárnok KSK - Erdőkertesi SE

2008.09.07. Vas., 16:30 Pilisi LK-Legea - Dunakeszi Vasutas

2008.09.07. Vas., 16:30 Felsőpakony-Ergofer - Hévízgyörk SC

2008.09.07. Vas., 16:30 Bagi TC ’96 - Örkény SE

6. forduló

2008.09.13. Szo., 16:30 Dunakeszi Vasutas - Tárnok KSK

2008.09.13. Szo., 16:30 Diósdi TC - Délegyháza KSE

2008.09.13. Szo., 16:30 Tápiószecső FC - Őrbottyán KSE

2008.09.14. Vas., 16:30 Felsőpakony-Ergofer - Budakalász

2008.09.14. Vas., 16:30 Hévízgyörk SC - Pilisi LK-Legea

2008.09.14. Vas., 16:30 Erdőkertesi SE - Gödöllői Sport Klub

2008.09.14. Vas., 16:30 Viadukt SE - Bagi TC ’96

2008.09.14. Vas., 16:30 Örkény SE - Üllő SE

7. forduló

2008.09.20. Szo., 16:00 Délegyháza KSE - Erdőkertesi SE

2008.09.20. Szo., 16:00 Budakalász - Örkény SE

2008.09.21. Vas., 16:00 Őrbottyán KSE - Diósdi TC

2008.09.21. Vas., 16:00 Gödöllői SK - Dunakeszi Vasutas

2008.09.21. Vas., 16:00 Tárnok KSK - Hévízgyörk SC

2008.09.21. Vas., 16:00 Felsőpakony-Ergofer - Pilisi LK-Legea

2008.09.21. Vas., 16:00 Üllő SE - Viadukt SE

2008.09.21. Vas., 16:00 Bagi TC ’96 - Tápiószecső FC

8. forduló

2008.09.27. Szo., 16:00 Dunakeszi Vasutas - Délegyháza KSE

2008.09.27. Szo., 16:00 Diósdi TC - Bagi TC ’96

2008.09.27. Szo., 16:00 Tápiószecső FC - Üllő SE

2008.09.28. Vas., 16:00 Pilisi LK-Legea - Budakalász

2008.09.28. Vas., 16:00 Felsőpakony-Ergofer - Tárnok KSK

2008.09.28. Vas., 16:00 Hévízgyörk SC - Gödöllői Sport Klub

2008.09.28. Vas., 16:00 Erdőkertesi SE - Őrbottyán KSE

2008.09.28. Vas., 16:00 Viadukt SE - Örkény SE

9. forduló

2008.10.04. Szo., 15:30 Délegyháza KSE - Hévízgyörk SC

2008.10.04. Szo., 15:30 Budakalász - Viadukt SE

2008.10.05. Vas., 15:30 Őrbottyán KSE - Dunakeszi Vasutas

2008.10.05. Vas., 15:30 Gödöllői SK - Felsőpakony-Ergofer

2008.10.05. Vas., 15:30 Tárnok KSK - Pilisi LK-Legea

2008.10.05. Vas., 15:30 Örkény SE - Tápiószecső FC

2008.10.05. Vas., 15:30 Üllő SE - Diósdi TC

2008.10.05. Vas., 15:30 Bagi TC ’96 - Erdőkertesi SE

10. forduló

2008.10.11. Szo., 15:00 Dunakeszi Vasutas - Bagi TC ’96

2008.10.11. Szo., 15:00 Diósdi TC - Örkény SE

2008.10.11. Szo., 15:00 Tápiószecső FC - Viadukt SE

2008.10.12. Vas., 15:00 Tárnok KSK - Budakalász

2008.10.12. Vas., 15:00 Pilisi LK-Legea - Gödöllői Sport Klub

2008.10.12. Vas., 15:00 Felsőpakony-Ergofer - Délegyháza KSE

2008.10.12. Vas., 15:00 Hévízgyörk SC - Őrbottyán KSE

2008.10.12. Vas., 15:00 Erdőkertesi SE - Üllő SE

11. forduló A SZOMBAT MUNKANAP!

2008.10.18. Szo., 14:30 Budakalász - Tápiószecső FC

2008.10.19. Vas., 14:30 Őrbottyán KSE - Felsőpakony-Ergofer

2008.10.19. Vas., 14:30 Délegyháza KSE - Pilisi LK-Legea

2008.10.19. Vas., 14:30 Gödöllői Sport Klub - Tárnok KSK

2008.10.19. Vas., 14:30 Viadukt SE - Diósdi TC

2008.10.19. Vas., 14:30 Örkény SE - Erdőkertesi SE

2008.10.19. Vas., 14:30 Üllő SE - Dunakeszi Vasutas

2008.10.19. Vas., 14:30 Bagi TC ’96 - Hévízgyörk SC

12. forduló

2008.10.25. Szo., 14:00 Dunakeszi Vasutas - Örkény SE

2008.10.25. Szo., 14:00 Diósdi TC - Tápiószecső FC

2008.10.26. Vas., 14:00 Gödöllői Sport Klub - Budakalász

2008.10.26. Vas., 14:00 Tárnok KSK - Délegyháza KSE

2008.10.26. Vas., 14:00 Pilisi LK-Legea - Őrbottyán KSE

2008.10.26. Vas., 14:00 Felsőpakony-Ergofer - Bagi TC ’96

2008.10.26. Vas., 14:00 Hévízgyörk SC - Üllő SE

2008.10.26. Vas., 14:00 Erdőkertesi SE - Viadukt SE

13. forduló

2008.11.01. Szo., 13:30 Délegyháza KSE - Gödöllői SK

2008.11.01. Szo., 13:30 Tápiószecső FC - Erdőkertesi SE

2008.11.01. Szo., 13:30 Budakalász - Diósdi TC

2008.11.01. Szo., 13:30 Bagi TC ’96 - Pilisi LK-Legea

2008.11.01. Szo., 13:30 Viadukt SE - Dunakeszi Vasutas

2008.11.02. Vas., 13:30 Őrbottyán KSE - Tárnok KSK

2008.11.02. Vas., 13:30 Örkény SE - Hévízgyörk SC

2008.11.02. Vas., 13:30 Üllő SE - Felsőpakony-Ergofer

14. forduló

2008.11.08. Szo., 13:30 Délegyháza KSE - Budakalász

2008.11.08. Szo., 13:30 Dunakeszi Vasutas - Tápiószecső FC

2008.11.08. Szo., 13:30 Gödöllői Sport Klub - Őrbottyán KSE

2008.11.08. Szo., 13:30 Tárnok KSK - Bagi TC ’96

2008.11.08. Szo., 13:30 Felsőpakony-Ergofer - Örkény SE

2008.11.09. Vas., 13:30 Pilisi LK-Legea - Üllő SE

2008.11.09. Vas., 13:30 Hévízgyörk SC - Viadukt SE

2008.11.09. Vas., 13:30 Erdőkertesi SE - Diósdi TC

15. forduló

2008.11.15. Szo., 13:00 Diósdi TC - Dunakeszi Vasutas

2008.11.15. Szo., 13:00 Tápiószecső FC - Hévízgyörk SC

2008.11.15. Szo., 13:00 Budakalász - Erdőkertesi SE

2008.11.16. Vas., 13:00 Őrbottyán KSE - Délegyháza KSE

2008.11.16. Vas., 13:00 Viadukt SE - Felsőpakony-Ergofer

2008.11.16. Vas., 13:00 Örkény SE - Pilisi LK-Legea

2008.11.16. Vas., 13:00 Üllő SE - Tárnok KSK

2008.11.16. Vas., 13:00 Bagi TC ’96 - Gödöllői Sport Klub
 
Budapest, 2008. július 21.

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, Versenyiroda


