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Polgármester úr október 22-i ünnepi beszéde
a Művelődési Házban
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!

Az

emlékezés napja a mai nemzeti ünnepünkre készülve október 23-ra, az 1956os forradalom és a szabadságharc kitörésére, valamint 1989. október 23-ára, a harmadik Magyar
Köztársaság kikiáltásának napjára emlékezünk.
A Hévízgyörki Önkormányzat, a Képviselő-testület és
a Polgármesteri Hivatal vezetői nevében tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat és
velünk együtt ünnepelnek, emlékeznek.

Kedves Emlékezők!

A

rra a napra emlékezünk, melynek dátumát sokáig kiejteni sem volt szabad. Vagy
ha kiejtették, azt suttogva, körültekintve, óvatosan tették. A megszólalók zavartan, akadozva beszéltek valamiféle „sajnálatos eseményekről”.
A történelemkönyvek kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb mértékben meghamisították a történteket. Ha
lehetett – és bizony lehetett –, akkor hallgattak, de
még inkább elhallgattak tényeket, tetteket. Jellemző a megidézett korra: én magam más könyvből tanultam a történelmet az érettségire készülve és mire
a főiskolára felvételiztem, addigra már külön könyvet adtak ki ’56 miatt. És azóta hány és hány kiadvány jelent
meg 1956 dokumentálására. Gyerekfejjel csak annyit
éreztem október huszonharmadikához közeledve, hogy
feszültebbé váltak az emberek. Ünnepélyes volt a hangulat, de mégis feszült.

Emlékezzünk most együtt, Barátaim!

E

mlékezzünk arra az alig két hétre, amely sok mindent megváltoztatott. 1956. október 23. hangulatát talán csak a rendszerváltás hajnala, a harmadik
Magyar Köztársaság kikiáltása idézheti. A forradalom napjaiban a munkások példát mutattak. Ott voltak a bálványok
ledöntésénél és ott voltak az elsők között, akik kezdeményezői voltak a munkás önigazgatásnak. Az üzemekben,
a gyárakban megalakult munkástanácsok működtek a
legtovább.
És miközben az emberek aggódva vagy örömmel figyelték az eseményeket, s várták a híreket, eközben a
távozást színlelő szovjet csapatok egységei helyett újabbak özönlöttek az országba. November 4-e hajnalán a
Szabad Kossuth Rádió utolsó adásában többször megismételve hangzott el Nagy Imre megrázó bejelentése, amely szerint „a szovjet csapatok támadást intéztek

fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal…,” s
amelyet így zárt: „Csapataink harcban állnak!” Az utolsó kétségbeesett jajkiáltás az Írószövetségtől szállt világgá az éter hullámain, sokféle nyelven: „Segítsetek,
segítsetek, segítsetek!” Ezen a reggelen a főváros lakói lánctalpak dübörgésére, aknák sivítására ébredtek.
Emlékezzünk a megtorlásra! Kegyetlen volt: tisztességes munkásemberek és értelmiségiek százai estek áldozatul a bosszúnak éveken át, egészen 1963-ig, a börtönök részleges megnyitásáig, a konszolidáció kezdetéig.
Ma már csak az emlékekben él a rettegés, hiszen Magyarország független és szabad. Hazánk a világ legerősebb
katonai és gazdasági szövetségének, a NATO-nak és az
Európai Uniónak tagja. Ma már nem fordulhat elő, hogy
ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit tapossák sárba egy idegen hatalom lánctalpai. Ma már nem
fordulhat elő, és ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy szabadságra
született nemzet fölött.

Kedves Emlékezők!

I

tt, Önök között, akik idős, tisztes munkában megőszült, nélkülözést vállaló emberek, valamint szomszédjaink, barátaink, szüleink, nagyszüleink, hadd
köszöntsem őket most mindannyiunk nevében külön
tisztelettel, szeretettel. Ők átélték az ország 1944-es megszállását, az újjáépítést, aztán ’56 dicsőséges és borzalmas
napjait. Gondoljunk erőfeszítéseikre, helytállásukra, ha
ötvenhatról beszélünk. Köszönet illeti mindazokat a hévízgyörkieket, galga-mentieket, akik aktívan részt vettek
az 56-os harcokban, a forradalomban és önként vállalták
a veszélyt.
Hogy én miként gondolok azokra az időkre? Nekem
mit jelent ’56?
Én a harcos ifjúságra gondolok. Rájuk, akik a szabad,
független és igazságos Magyarországért, az Önök hazájáért, az én hazámért küzdöttek. Azért a Magyarországért,
amelyikben Illyés Gyula gondolatát idézve nem az számít, hogy valaki honnan indult, hanem az, hogy merre,
hova tart. Azért a Magyarországért vállalták a kockázatot,
amelyikben nincsenek éhező gyermekek, munka nélkül
tengődő rétegek, korosztályok, de vannak lehetőségek
és egyenlő esélyek a boldoguláshoz vezető úton. Azért
a Magyarországért vállaltak áldozatot, amelyikben nem
mások ellenére, hanem honfitársaikkal együtt lehetnek
magyarok, polgárok, magyar állampolgárok. Van és lesz
feladatom nekem is és mindazoknak, akiknek ezek a célok, az ország felemelkedése, az itt élők boldogulása fontos. Csatákat vívunk most is. Küzdünk barátaink, társaink
boldogságáért, a család összetartásáért, gyerekeink jövő-
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jéért. Ezért vívjuk meg mindennapi harcunkat. Nem véres
csaták ezek, de jelentőségük ugyanolyan nagy, mint az 52
évvel ezelőtti harcokban volt. Az emberhez méltó élet a tét
és a cél egyszerre.
Szabadság, egyenlőség és a testvériséget megtestesítő
szolidaritás ma is sokak vezérlő eszméje. Ezért harcolnak
most is a világ rengeteg országában. Mi már tudjuk, mert
elődeink megküzdöttek érte: egy nemzet, egy ország szabadsága az egyén szabadságában gyökerezik.
Konfúciusz így fogalmazta meg gondolatait minderről: „Aki azt akarja, hogy nemzetével minden rendben
legyen, annak előbb a családját kell rendbe szednie. Aki a
családját rendbe szeretné szedni, annak előbb a saját személyes életét kell rendbe tennie. Aki pedig a saját életét
rendbe akarja tenni, annak mindenek előtt arra van szüksége, hogy a szíve helyesen verjen.”

Tisztelt Hévízgyörkiek!
Kedves Idős és Fiatal Barátaim!

Az

ötvenhatos mártíroknak, a harcok és
az újjáépítők áldozatvállalásának köszönhetjük, hogy az 1989-es változás,
a Magyar Köztársaság kikiáltása békés, vér nélküli és
határozott volt. Tudjuk, láthatjuk, a rendszerváltozás
óta eltelt 18 év munkája is eredménnyel járt. A szü-
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leink, nagyszüleink alkotó munkája, munkájuk minden eredménye nekünk segít, a mi gyermekeink életét teszi majd könnyebbé. Ezért mondhatjuk, hogy
az ’56-os hősök áldozata hídként köti össze a múlt
és a jövő nemzedékeit. Raymond Aron francia filozófus írta:
„Bármit hoz is a jövő, bármennyi idő telik is el, míg
a magyarok megünnepelhetik a forradalmukat, a vesztesek olyan győzelmet arattak, amelyet a történelem soha el
nem halványíthat… Az igazak önfeláldozása…századról
századra tanúskodni fog az ember mellett, és hitet ad a
jövőjében.” Én hiszek ebben a jövőben, én hiszek 1956
üzenetében. Nekem ’56 azt üzeni, hogy az igazságért
és a szabadságért vívott harcokban nem lehet elbukni. Talán csak évek, vagy évtizedek múlva, de az igazak győznek. Így gondoskodik rólunk a történelem.
Így van rend a dolgok mélyén. És ott, ahol a dolgok
mélyén rend van, százezrek, milliók bizonyosodnak meg
róla: ha ismerjük a múltat, a tegnapot, akkor megérthetjük és szerethetjük a jelenkort, és ami a legfontosabb,
nem félünk a holnaptól. Dolgozunk, s ha kell, akkor küzdünk, harcolunk a félelem nélküli életért, az ország és
szűkebb pátriánk, Hévízgyörk, … a hévízgyörkiek boldogulásáért.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!

Az ünnepség képekben
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Tájékoztató
az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
III. tengelyének
intézkedéseiről
A magyar vidék történelmi esélyt kapott a fejlődésre a
2007-ben megindult Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) által. A program intézkedéseinek célja a versenyképesebb mezőgazdaság, a környezettudatos
tájgazdálkodás és az élhetőbb vidék feltételeinek megteremtése sikeres vállalkozásokon, összetartó és értékteremtő közösségeken keresztül. A vidék gyarapodását
megalapozó intézkedések több szempontból újszerűek,
hiszen egyrészt a helyi szereplőkből álló vidékfejlesztési
közösségek a fejlődés meghatározó szereplőivé válnak,
másrészt a mikrovállalkozásokra összpontosítva nagyon
intenzív, a vidék belső erőforrásait feltáró munkahely-teremtési program indul.
Az új vidékpolitika alapjait az ÚMVP III. és IV. intézkedéscsoportjai (tengelyei) jelentik, amelyek tükrözik
a vidéki települések és a vidéki lakosság fejlesztési igényeinek sokféleségét. A 2008 októberében megnyíló intézkedések a vidéki foglalkoztatás és jövedelemtermelés növelésére, a falusi turizmus nagyobb térhódítására, továbbá
a helyi kulturális és épített örökség megőrzésére adnak
lehetőséget. Mindez persze nem valósulhat meg boldogulásukért, közösségükért és településükért tenni kész,
felelősségteljes emberek nélkül. Az intézkedések csupán
esélyeket teremtenek, amelyekkel élni is kell. Ehhez kidolgozott stratégia, határozott elképzelések, pénzügyileg
és szakmailag egyaránt megalapozott tervek szükségesek.
Azok az igények, amelyek ilyen alapokon nyugszanak,
minden bizonnyal sikerre számíthatnak!

Vidéki örökség megőrzése
A támogatás célja: A vidéki térség településein a kulturális
örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen
belül a településkép és a környezet állapotának javítása,
az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzése, megújítása, ezáltal a települések
vonzerejének növelése.
Támogatásra jogosultak: 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete, ahol a
lakosság minimum 2%-a él (kivételt képeznek a budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok, valamint a városi rangú települések). Ezen belül: települési
önkormányzatok; települési kisebbségi önkormányzatok;
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,

melynek a fejlesztéssel érintett település a tagja; non-profit szervezetek; egyházi jogi személyek.
A támogatás igénybe vehető: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső helyreállítására
és korszerűsítésére.
A támogatás mértéke: Az összes elszámolható kiadás
100%-a. Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, akkor az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható
kiadás 70%-a.
Ügyfelenként legfeljebb 200 ezer euronak megfelelő
forintösszeg igényelhető.

Falumegújítás és -fejlesztés
A támogatás célja: A településkép, a vidéki lakókörnyezet
és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása,
valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása.
Támogatásra jogosultak: 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete,
ahol a lakosság minimum 2%-a él (kivételt képeznek a
budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok és a városi rangú települések). Ezen belül: települési
önkormányzatok; települési kisebbségi önkormányzatok;
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
melynek a fejlesztéssel érintett település tagja; non-profit
szervezetek; egyházi jogi személyek.
Ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem
részesíthető támogatásban a 2007-2013 közötti időszakban. Egy ügyfél támogatási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási
célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.
Támogatás igénybe vehető: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró, gazdasági és közösségi célokat szolgáló épületek
külső felújítására; a település környezetét és megjelenését
javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre (a fejlesztéssel érintett telek határán belüli infrastruktúra-fejlesztés, közműfejlesztés), valamint zöldfelületek kialakítására, fejlesztésére (például parkok, sétányok kialakítására);
a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására,
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meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére; kültéri, közcélú feladatokat ellátó
játszóterek kialakítására és a meglévők korszerűsítésére.
A támogatás mértéke: Épület-felújítás és infrastruktúra-fejlesztés esetében az összes elszámolható kiadás
100%-a. Amennyiben az épület tulajdonosa természetes
személy, akkor az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan
a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%a. Piac létrehozására irányuló beruházás esetén a kiadás
80%-a, amennyiben ez hátrányos helyzetű területen valósul meg, úgy 85%-a.
Ügyfelenként legfeljebb 200 ezer euronak megfelelő
forintösszeg igényelhető.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
A támogatás célja: Vidéki munkahelyek létrehozása vagy
megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a
fenntartható falusi-, agro- és ökoturisztikai fejlesztések,
beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.
Támogatásra jogosultak: 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések (kivéve a budapesti agglomeráció területeit),
ezen belül: természetes személyek; települési önkormányzatok; települési kisebbségi önkormányzatok; jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a
fejlesztéssel érintett település tagja, mikro-, kis-, és középvállalkozások; non-profit szervezetek; egyházi jogi
személyek.
Egy ügyfél támogatási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási
célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.
Támogatás igénybe vehető: A falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítására, már működő szálláshelyek
bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére, kivéve a 45/1998 (VI. 24.)
IKIM rendelet 1. számú melléklete alapján működő kereskedelmi szállásokat; a vidéki térségekben az ifjúsági
turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő egységek bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, és
szolgáltatásainak fejlesztésére.
A támogatás mértéke: Amennyiben természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területeken végrehajtott
fejlesztés esetén a kiadás 60%-a. Amennyiben települési
önkormányzatok vagy kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, non-profit szervezetek beruházása nem közhasznú tevékenység ellátásához kötődik és hátrányos helyzetű területen valósul
meg, úgy az összes elszámolható kiadás 65%-a, ha nem
hátrányos területen végzik a beruházást, a kiadás 60%-a.
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Ügyfelenként legfeljebb 200 ezer euronak megfelelő
forintösszeg (egymást követő három pénzügyi évre vetítve). A legkisebb adható támogatás kérelmenként 1200 euronak megfelelő forintösszeg. Borturisztikai szolgáltatás
esetén az igénybe vett csekély összegű támogatás összege
legfeljebb 100 ezer euronak megfelelő forintösszeg lehet.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának
alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

Mikrovállalkozások létrehozásának
és fejlesztésének támogatása
A támogatás célja: A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek
megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági
szerkezet fejlesztése.
Támogatásra jogosultak: 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településen élők (kivéve a budapesti agglomeráció településeit) megvalósuló fejlesztésre, itt székhellyel vagy telephellyel működő vagy induló mikrovállalkozás, illetve olyan,
itt lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az első kifizetési
kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként
nyilvántartásba véteti magát. Egy támogatási időszakban
egy ügyfél egyetlen támogatási kérelmet nyújthat be.
Támogatás igénybe vehető: Megkezdett vagy tervezett
gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre az alábbiak
szerint: kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épület építése, épülethez vagy épületrészhez tartozó építés,
épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, kialakítás,
-felújítás, -korszerűsítés; kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó,
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (telekhatáron belül
pl.: közműfejlesztés); minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; eszközbeszerzés a
fentebb sorolt tevékenységek vonatkozásában.
Hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés
esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a.
Ügyfelenként legfeljebb 200 ezer euronak megfelelő
forintösszeg (egymást követő három pénzügyi évre vetítve). A legkisebb adható támogatás kérelmenként 1200
euronak megfelelő forintösszeg. Ingatlanhoz kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40
ezer euronak, minőségbiztosítási és környezetirányítási
rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 ezer
euronak megfelelő forintösszeg, támogatás igényelhető.
Összeállította: Bobál István
polgármester
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Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Hévízgyörk, Kossuth L. u. 6.
Családsegítő, családgondozója: Rabné Harkai Judit
Ügyfélfogadási ideje:
Kedd 8–12-ig • Csütörtök 12–16-ig • Péntek 13–15-ig
Gyermekjóléti szolgálat, családgondozója: Könczöl Györgyi
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8–12-ig • Szerda 12–16-ig • Péntek 13–15-ig
Elérhetőség ügyfélfogadási napon, mindkét családgondozót a 06 30 693 5928 telefonon lehet.

Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa október 15-i üléséről
A Tanács elfogadta a 2009. évre vonatkozó feladat-ellátási
tervet, mely szerint a Társulás folytatni kívánja a közoktatási szervezői feladatok, a pedagógiai szakszolgálati feladatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a szociális
és gyermekjóléti feladatok, a belső ellenőrzési feladat,
valamint a munkavédelmi feladatok szervezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a
Társulás 2009-től a Kistérségi Gondozási Központot kéri
fel, azonban a továbbiakban is együtt kíván működni a
feladatot eddig ellátó Megmentő Kht.-val.
A Tanács megszavazta a Pedagógiai Szakszolgálat álláshelyei számának növelését, így félállású gyógytestnevelő
dolgozhat 2009. május végéig Aszódon.
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség kérésére szeptemberben ismét sor került a kistérség
és az önkormányzatok fejlesztési terveit összefoglaló projektlista felülvizsgálatára, annak aktualizálására. A Juhász
Bálint kistérségi koordinátor által összeállított módosított
projektlista összesen 195 fejlesztési javaslatot tartalmaz.
A Társulási Tanács felkérte a munkaszervezetet a projektlista folyamatos frissítésére, a kistérségi koordinátort
pedig arra, hogy segítse a pályázati információk önkormányzatokhoz, potenciális pályázókhoz való eljuttatását,
majd a pályázati munkát.
A Tanács úgy döntött, hogy a Csengey Gusztáv
Általános Iskola által szervezett „Kistérségi négy-próba”
elnevezésű kistérségi sport- és művészeti vetélkedőn
kimagasló eredményt elérő iskoláknak összesen 30.000
Ft értékű tárgyjutalmat ajánl fel, melyet a 2007. évi pénzmaradványból biztosít.
Az egyebek közt a Tanács tájékoztatót hallhatott a
Prekog Alfa Kft. ügyvezetőjétől a TÁMOP 3.1.4 pályázatról, mely a kompetencia alapú oktatás bevezetését, il-

letve az esélyegyenlőség megvalósítását segíti az oktatási
intézményekben. A program célja, hogy a pályázatban
résztvevő iskolák, óvodák eredményesebbek legyenek,
illetve az, hogy a tanulók az országos kompetenciaméréseken javuló eredményeket érjenek el. A pályázathoz nem szükséges önerő, az ellátandó feladatok minden
költségét a támogatásból lehet fizetni.
Juhász Bálint kistérségi koordinátor a Közép-magyarországi Operatív Program 2009-2010-es akciótervéről beszélt. Az akcióterv lényegében meghatározza az elkövetkező két év fejlesztési irányait a régióban, konkrét célokat
tartalmaz, és megjelöli a hozzá tartozó forrásokat is. Az
akcióterv társadalmi egyeztetése várhatóan a hónap végén kezdődik. Az összefoglalóból kiderült az is, hogy az
elmúlt két évben a Közép-magyarországi régióban 1902
leszerződött pályázó volt, ebből 18 nyertes pályázat az
Aszódi kistérségből került ki.
2009-től várhatóan létrejön a Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP), mely a hazai forrásokat tartalmazza régiókra bontva, és amelyre azért van
szükség, hogy a hazai fejlesztések összhangban legyenek
az uniós eljárásrendekkel. Ezzel párhuzamosan megszűnnek az évente megjelenő HÖF, TEÚT, TEKI, CÉDE,
TRFC pályázatok.
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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2007/2008-as tanév kimutatása % arányban
Mini csoport

Szokások
kialakítása

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önkiszolgálás

Segítséggel

Étkezés

Önállóan

Játék elrakása

önálló

Öltözködés

Segítséggel

Kézmosás

Önállótlan

WC-használat

Óvodába
lépéskor

5

55

40

5

45

50

45

45

10

5

70

25

1

2

97

2

78

20

Év végén

0

40

60

2

28

70

30

50

20

3

57

40

0

2

98

0

60

40

Szocializáció

Kapcsolatteremtés
Felnőttekkel való kapcsolatteremtés

Beilleszkedés a tevékenységekbe

Társakkal való
kapcsolatteremtés

Szemlélődő

Bekapcsolódó

Magányos
tevékenykedő

Kezdeményező

Elfogadó

Elutasító

Elfogadó

Elutasító

Óvodába
lépéskor

100

0

90

10

10

80

5

5

Év végén

100

0

100

0

5

85

10

0

2007/2008-as tanév kimutatása % arányban
Kis csoport

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önállótlan

Segítséggel

Önálló

Önkiszolgálás

Önálló

Étkezés

Segítséggel

Játék elrakása

Önállóan

Öltözködés

önálló

Kézmosás

Segítséggel

WC-használat

Önállótlan

Szokások
kialakítása

Óvodába
lépéskor

10

40

50

5

45

50

20

60

20

5

20

75

0

0

100

0

20

80

Év végén

5

25

70

2

8

90

10

40

50

0

0

100

0

0

100

0

10

90

Szocializáció

Kapcsolatteremtés
Felnőttekkel való
kapcsolatteremtés

Beilleszkedés a tevékenységekbe

Társakkal való
kapcsolatteremtés

Szemlélődő

Bekapcsolódó

Kezdeményező

Magányos
tevékenykedő

Elfogadó

Elutasító

Elfogadó

Elutasító

Óvodába
lépéskor

98

2

100

0

5

75

20

0

Év végén

100

0

100

0

3

72

25

0
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2007/2008-as tanév kimutatása % arányban
Középső csoport

Segítséggel

Önálló

Segítséggel

Önálló

75

40

60

50

50

5

95

10

90

10

90

10

90

35

65

30

70

0

100

0

100

Szocializáció

Kapcsolatteremtés
Felnőttekkel való
kapcsolatteremtés

Önállótlan

Önálló

25

Önállótlan

Segítséggel

80

Önállótlan

20

Önállóan

Önálló

Önkiszolgálás

Segítséggel

Étkezés

Önálló

0

Játék elrakása

Segítséggel

Év végén

Öltözködés

önálló

Óvodába
lépéskor

Kézmosás

Segítséggel

Önállótlan

WC-használat

Önállótlan

Szokások
kialakítása

Beilleszkedés a tevékenységekbe

Társakkal való kapcsolatteremtés

szemlélődő

Bekapcsolódó

Kezdeményező

Magányos
tevékenykedő

Elfogadó

Elutasító

Elfogadó

Elutasító

Óvodába
lépéskor

95

5

98

2

10

40

40

10

Év végén

100

0

100

0

5

30

60

5

2007/2008-as tanév %-os részvételi kimutatása
Csoportok

Anyák napja

Mini-csoport
Kiscsoport
Középsőcsoport
Nagycsoport

Évzáró, ballagás

26-ból 24 megjelent

26-ból 23 megjelent

92%-os részvétel
28-ból 26 megjelent

88%-os részvétel
28-ból 22 megjelent

92%-os részvétel
30-ból 26 megjelent

78%-os részvétel
30-ból 27 megjelent

86%-os részvétel
29-ből 28 megjelent

90%-os részvétel
29-ból 29 megjelent

96%-os részvétel

100%-os részvétel

2007/2008-as tanév gyermekek értelmi fejlettsége
csoportonkénti kimutatása
Tárgyak csoportosításának
mutatói

Motorosan
elvégzett feladat verbális
visszaadása

Forma

Méret

Hasonló

Időrendiség

Ok-okozat

Össz-pont.

Rövid ideig

Csak a játék

Elterel-hető

Szétszórt

Teljes
visszaadás

Lényeges
mozzanatok

Képtelen
elmondani

Figyelem jellemzői

Szín

Csoportok

Időbeli relációk
felismerésének mutatói

Kiscsoport

14T
15N

12T
17N

26T
3N

21T
8N

25T
4N

15T
14N

9T
20N

22T
7N

18T
11N

20T
9N

21T
8N

25T
4N

26

3

Középső
Csoport

20T
5N

15T
10N

20T
5N

20T
5N

15T
10N

15T
10N

12T
13N

5T
20N

7T
18N

8T
17N

7T
18N

21T
4N

23

2

Nagycsoport

29T
0N

25T
4N

25T
4N

23T
6N

22T
7N

23T
6N

20T
9N

21T
8N

28T
1N

25T
4N

27T
2N

23T
6N

28

1

70%T
24%N

63%T
37%N

86%T
37%N

77%T
23%N

75%T
25%N

64%T
36%N

49%T
51%N

58%T
42%N

64%T
36%N

64%T
36%N

66%T
34%N

83%T
17%N

93%

7%

Óvodára
Összesítve %-ban

Jel magyarázat: T= tudja

N= nem tudja.

ÓVODAI ISKOLAI HÍREK

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

9

2007/2008-as tanév kimutatás érdeklődők száma
NYÍLT NAP FOGADÓÓRA
Mini csoport

Még nem volt

1 szülő igényelte február 25-én

Kiscsoport

Még nem volt

Időpont volt szülői igény nem volt

Középsőcsoport

1 szülő igényelte március és május

Nagycsoport

1 szülő igényelte november 20-án és február 28-án

2007/2008-as tanév %-os részvételi kimutatása
Szülői értekezletek
Mini csoport
Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport

Év eleji2007.09.20

Év közi2008.01.21

Év végi2008.05.14

Felvettből megjelent 15

Már járó 15-ből 15

26-ból megjelent 16

55%-os részvétel

100%-os részvétel

61%-os részvétel

31-bó megjelent 20

31-ből megjelent 15

28-ból megjelent 10

64%-os részvétel

48%-os részvétel

35%-os részvétel

30-ból megjelent 15

30-ból megjelent 18

30-ból megjelent 18

50%-os részvétel

60%-os részvétel

60%-os részvétel

28-ból megjelent 12

28-ból megjelent 21

29-ból megjelent 26

42%-os részvétel

75%-os részvétel

89%-os részvétel

Hévízgyörk fiatal sakkozói megint
„ringbe szálltak”
Elkezdődött a Pest megyei ifjúsági versenysorozat, melynek első felvonását a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskolában
rendezte meg a megyei sakkszövetség szeptember 20-án. Megyénk legkülönbözőbb helységeiből összesen 104 ifjú
versenyző nevezett a nyitó versenyre, köztük jó néhányan több éves versenymúlttal büszkélkedhetnek.
Tíz hévízgyörki „fiatal titán” próbálgatta játékerejét ezen a versenyen, köztük három hölgyversenyzővel. Egyiküktől
sem idegen a versenyzés, hiszen a Darabont-Horák-Pintér fivérek már kellő rutinnal vértezve „szállnak harcba” a jobbnál jobb helyezésekért. Persze egyre eredményesebb játékot produkál a fiatalabb korosztály is: Kapitz Dominik, Kozma
Dávid, Torda Dávid és Tóth Nikolett személyében.
Ne feledjük, hogy a fentebb említett tíz ifi versenyző az óvodában kezdte sakkozói tevékenységét a táblán játszható,
sakknál egyszerűbb, kevés figurás játékokkal. Ma már szabályos versenypartikat játszanak időmérő eszközök használatával (s rendkívüli vehemenciával). A megyei versenyek alkalmával hét mérkőzésen kell bizonyítaniuk felkészültségüket, váltott ellenfelekkel, 2x15 perces játékidővel. Szakmai berkekben ezt a tempót rapid játszmának hívják.
A tíz ifjú sakkozó közül ezen a versenyen a lányoknál Horák Vanda bizonyult legeredményesebbnek saját korcsoportjában. Ha az utolsó játszmában „megcsípte” volna legalább a remit, Vanda aranyérmes lett volna. Így „csak” az
ezüstnek örülhettünk. Tóth Nikolettnek is sikerült a díjasok közé „verekednie” magát, ugyanis a megyei versenysorozaton az első hat helyezettet díjazzák, és Niki hatodik lett. Ugyanebben a korosztályban a fiúknál az igen tehetséges
Darabont Gábor érte el a legjobb helyezést (4. hely), épphogy lecsúszott a dobogóról. Kapitz Dominik 11. helyezése is
biztató. Édesapja, Kapitz Tibor egész jó sakkozó, folyamatban van leigazolása egyesületünkbe. Fiáról, Dominikról még
tudnunk kell, hogy ő volt e torna legfiatalabb résztvevője (2001-es születésű), és hét játékból négyet nyert, ami nem
egyszerű dolog egy Pest megyei tornán. Amúgy ugyanezt a pontszámot tudta teljesíteni Kozma Dávid és Torda Dávid is, aminek nagyon örültünk. Sikerült még egy negyedik helyezést elérnünk a hármas korcsoportban a lányoknál,
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Pintér Bianka jóvoltából. Ugyanitt játszik Darabont Dániel is. Egyáltalán nincs könnyű dolguk, ebben az összevont
korcsoportban (3-4-5) kemény küzdelem zajlik. Néhány erős sakkozó gondoskodik erről, például az 5. korosztály bajnoka: a szintén galgavidéki, turai, 17 éves Kuthi Balázs már nemzetközi értékszámmal büszkélkedhet. Ebben az erős
mezőnyben szerepelve a negyedik helyezéshez Biankának külön gratulálunk.
A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete nem mondott le azon céljáról, hogy régiónkban, a Galga völgyében,
ahol erre partnereket talál, segítsen lerakni az egyesületi sakkozás alapjait. Feltett szándékunk biztosítani, hogy az
„agyas sport” fiatal és tehetséges kedvelői egyesületi keretek között művelhessék ezt a játékot. Hévízgyörkön partnerekre leltünk az óvodai és iskolai vezetés jóvoltából (és segítségével), nyilván igyekszünk ezt kihasználni, és minél
több ifjú versenyzőt bekapcsolni a rendszeres megyei, később országos (esetleg nemzetközi) ifjúsági versenyzésbe.
Meggyőződésünk, hogy mindez nagyon jó dolog, nemcsak az egyén szempontjából, de a helyi közösség szempontjait
is figyelembe véve, hiszen a helyi sportélet is színesedik a sakksport által.
Sportegyesületünk nem „kocsmai sakkozásra” nevel, hanem a versenytermek sakkjával igyekszik megismertetni
fiatal növendékeit. Kevés sportág létezik, ahol a sportszerűség (és lovagiasság) magas elvei ennyire érvényesíthetők
lennének. A sakkversenytermek légkörét pedig döntően ezek az elvek alakítják (a teremben vibráló óriási feszültség
mellett). A növendékek minél többet versenyeznek, annál nagyobb az esélyük arra, hogy e kultúrált életforma magatartásmintái beépüljenek személyiségükbe. Még ha fiatal sakkozóink nem lesznek nemzetközi nagymesterek is (na és
akkor mi van?), mindenképp sokat nyerhetnek személyiségfejlődésüket illetően e sportág jóvoltából. Következésképp
Hévízgyörk is sokat nyerhet velük.
A fentiek szellemében készülünk elkövetkezendő versenyeinkre.
Ezúton kérek elnézést a Kapitz családtól és a Nérer családtól, hogy nevük – illetve gyermekük neve – helytelenül
jelent meg a Hírmondó legutóbbi számában.
Helyesen a nevek: Kapitz Dominik és Nérer Donát
Tóth Máté József
edző

Nagycsoportos szülők gondolatai
Nagy nap ez a mai! Nagy lépés a csöppségek életében,
hisz először kerülnek a felelősség és a kötelezettség vállalás közelébe.
Már kötelességeik lesznek, és vár rájuk a tudományok
tárháza: az iskola. Izgalommal vegyes félsz lapul meg
a szívükben, várják az újat, de sajnálják a régit. Búcsút
kell mondani a kedves játékaiknak, gyermektársaiknak,
akikkel nap mint nap együtt játszottak az udvaron. Gyermekeink és szüleik életében ez most egy nagy nap, egy
állomás és egyben egy nagy változás is. Ahhoz, hogy a
gyermekeink eddig eljuthattak, sok köszönettel tartozunk a szeretetteljes óvó néniknek: Éva néninek, és Ilcsi
néninek. Ők mindig kellő gondviseléssel, szeretettel és
nagy-nagy türelemmel voltak gyermekeink iránt.
Margit néninek is köszönjük a rengeteg fáradozást, a
segítséget, amit gyermekeinknek nyújtott mindig, mindenkor, és mindenben.
Köszönjük Nanni néninek az odaadó, lankadatlan
igyekezetét, és munkáját, hiszen a gyermekeknek mindig
a legjobbat akarta mindenben. Ezt mindig ki is harcolta,
el is érte. Mindezért nagyon hálásak lehetünk neki, hi-

szen mindannyian tudjuk, milyen nehéz feladat nehezedik a vállára.
Köszönjük Máthéné Icunak, hogy gyermekeink mindig nagy tisztaságban lehettek, hiszen ő erre mindig nagy
gondot fordított.
Köszönjük Lukesné Évának és Matus Feri bácsinak,
hogy gondoskodtak a gyermekek ételeiről, amik a gyermekek elmondása alapján nagyon finomak voltak és
mindig a kellő időben kerültek az asztalra.
Kovácsné Icunak is köszönjük, hogy munkájával hozzájárult ahhoz, hogy gyermekeink szép és rendezett környezetben lehettek és játszhattak nap mint nap.
Egyszóval köszönünk mindent a szülők és az összes
gyermek nevében!!
Kívánjuk minden óvodai dolgozónak, hogy további
életüket kísérje az öröm, kerülje őket a bánat, és siker koronázza további munkájukat!
De ne görbüljön szája senkinek sírásra, búcsúzzunk
vidáman: A VISZONTLÁTÁSRA!
Tolmácsolta:
Sápi Tiborné
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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 minden kérdésünkre, bízva abban,hogy majd az apróságok szívükben
megőrzik ennek a csodálatos sportnak, hobbinak a szeretetét.
Tóth József bagi lakos, a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagja, és összekötő elnök térségünkben is. A
galambászok körében jól ismert személyiség. Már 1955től, egészen kisgyermekkorától foglalkozik galambokkal
és szinte észrevétlenül hobbijává 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 ha-

zarepülniük, 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 kapnak 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 ismerik meg
ezt a csodálatos sportot, annál több követőt és támogatót
találhat a Magyar Postagalamb Sportszövetség.
Elárulta legkedvesebb titkát is Tóth József, miszerint
kis unokája szívében sikerült jól elpalántálnia egy kis magocskát, ez iránt a hobbi iránt. Bálint unokája így sikeres
felkészítője galambjainak és a nagypapa nagyszerű segítője mindenben.
Köszönjük Józsi bácsi!
Középső csoportos óvó nénik

A Petőfi Sándor Általános Iskola beszámolója a
2007-2008-as tanév munkájáról
A tanévet 248 beírt tanulóval kezdtük, az év során 4 tanuló érkezett, így az iskola tanulólétszáma a tanév végén
252 fő. A tanévben a harmadik és ötödik évfolyam kivételével két osztályt tudtunk indítani minden évfolyamon.
Iskolánkban egy napközis csoport működött.
A tanév során összesen 1995 napot mulasztottak tanulóink, ebből idén nem volt igazolatlan mulasztás.
Folytatták tanulmányaikat iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek, számuk
4-re nőtt, melyből 3 mozgáskorlátozott, 1 hallássérült.
Az ő fejlesztésüket utazókonduktor, és az idei tanévtől
kezdődően szurdopedagógus, és fejlesztőpedagógus is
segíti.
A tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak segítséget
kell nyújtani nehézségeik leküzdésében. Szeptembertől
korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások indultak,
melyek keretében végeztük a fenti feladat ellátását. A nevelési tanácsadó szakembere felmérte az alsó
tagozatos tanulókat, és az arra rászorulókat egész évben logopédiai fejlesztésben részesítette.

Az alábbi szakkörök, foglalkozások
működtek a tanév során:
Képzőművészeti, újságírói, természetjáró, matematika
előkészítő 8. oszt., angol szakkörök tagozatonként, angol
előkészítő 8. évf., német előkészítő 8. évf., történelmi
szakkör, kosárlabda két korcsoportban, magyar vizsga
előkészítő, Öveges-klub, néptánc, musical, sakk, foci,
karate, asztalitenisz

Oktatási munka:
Az általános iskola alapvető feladata az oktatás és nevelés. Az oktató-nevelő munka kereteit az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve jelöli ki. Az abban
szereplők teljesülésének mértéke munkánk eredményességének jelzője. Ennek egyik bizonyítéka, hogy
a tanév végén iskolánk tanulói közül 47-en értek el kitűnő tanulmányi eredményt – ebből 40-en az alsó tagozaton-, míg mindössze 1 tanuló nem teljesítette az
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előírt követelményeket. Elmondhatjuk tehát, hogy iskolánk tanulóinak 99,9%-a valamilyen szinten birtokolja azt a tudást, amely a továbbhaladását alapozza meg.
Célunk természetesen a tanulmányi eredmények javítása,
de ez egyedül nem megy! Tanulóinknak szüksége van a
szülői ház támogató segítségére is!
Jövőre szándékunkban áll (a 7. és 8. évfolyamokhoz hasonlóan) magyarból és matematikából a 6. évfolyamon is
bevezetni az emelt- és alapszintű csoportbontást.
A tanévben 228 osztályfőnöki, valamint 20 igazgatói
dicséretet és mindössze 44 valamilyen szintű büntetést
kellett kiadnunk. A büntetések döntő többsége osztályfőnöki figyelmeztető (35) amelyek kisebb fegyelemsértések
összegződéseként kerültek kiosztásra.
Az utóbbi években tanulóink egyre szebb eredményeket
érnek el az iskolai és az iskolák közötti tanulmányi versenyeken.
Alsó tagozatban tanulóink a Szivárvány újság tanulmányi
versenyein vettek részt és idén is szép sikereket értek el:
Kis nyelvész országos 7. Ének megyei döntő. Komplex,
matematika, term. ismeretek országos döntő. Kis nyelvész, országos. Bendegúz megyei döntő. A Tudorka újság
Teki-totó matematika versenyén is sikeresen szerepeltek
tanulóink: egy-egy tanulónk ezüst és arany fokozatot kapott. Egy tanulónk a Mozaik Kiadó által szervezett tanulmányi versenyeken is sikeresen szerepelt.
A Jonatán Könyvmoly-képző versenyen is sikeresen teljesített 4 tanulónk. A Honismereti vetélkedőn pedig minden alsós ügyesen szerepelt.
Felső tagozatban a következő versenyeken vettek részt tanulóink (a tanév során megrendezett versenyek):
Nyelvész anyanyelvi tanulmányi verseny, mely házi és
megyei fordulóból állt egy-egy diákunk megyei 4., 11. és
16. helyezést ért el.
Magyarország nemzeti parkjai vetélkedő helyi szinten.
Csapatverseny környezetünk védelméről angolul. Angol
nyelvű vers és prózaverseny. „Mit ránk hagytak a századok” művelődéstörténeti csapat vetélkedő Hatvanban
került megrendezésre regionális szinten, ahol csapatunk
3. helyezést ért el. „Ne felejtsetek!” levelezős anyanyelvi
versenyen 7.-es lányaink bronz fokozatot értek el.
Diákolimpia eredményei:
Kosárlabda Diákolimpia körzeti bajnokságon:
5-6. korosztály Gödöllőn 3. helyezés, leány
7-8. korosztály Dunakeszin 2. helyezés, leány
Kosárlabda szövetség által rendezett megyei bajnokságon:
5-6. korosztály 4. helyezés
7-8. korosztály (részvétel)
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Körzeti labdarúgás:
1-2. korcsoport 1. helyezés (továbbjutás) a megyei területire, ott 4. helyezés.
7-8. korcsoport 3. helyezés.
Részt vettünk: a bagi körzeti terem labdarúgó tornán is,
amit az 1-2. korcsoport megnyert.
Atlétika
Körzeti megyei-futó bajnokság, Iklad:
5-6. fiú csoport 1. helyezés
5-6. leány csoport 1. helyezés
5-6. egyéni 1. helyezés
5-6. egyéni 1. helyezés
5-6. egyéni 3. helyezés
5-6. egyéni 4. helyezés
A 2007-2008-as tanév díjazottai:
Bölcs Bagoly Díj: Szekeres Zsófi 4. a
Nérer Kristóf 4. b
Művészetért Díj: Lebhardt Dávid 6.a
Magyari Milán 8.a
Sportért Díj:
TársadalomtudoTorda András 8.b
mányokért Díj:
Basa Bálint 8.a
Petőfi-díj:

IDŐPONT
2007. Szeptember 3.

Szeptember 21.

ESEMÉNY
Tanévnyitó ünnepély
Diákügyelet megszerezése,
Rádió adó-vevő készülékek vásárlása
„Ismered-e településünket?”-akadályverseny
DIFER felmérése az elsősöknek
Megemlékezés

Október 6.

Pályaválasztási szülői értekezlet a környékbeli
középiskolák bemutatkozásával
Pályaválasztási bemutató Gödöllőn
Volt diákjaink mutatták be jelenlegi iskolájukat

Október 19.

Papírgyűjtés

Október 20.

Falu szépítése: szemétszedés

Október 23.

Megemlékezés
Halloween köszöntés 7. a

November

Csodák Palotájának megtekintése Turán, 5. oszt.
Földtörténeti hétvége Parádfürdőn

November 11.
November 19.
November 24.

Szent Márton nap
Hangverseny a műv. házban
Egészségügyi vetélkedő az alsó tagozaton
Alapítványi Bálon való részvétel
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IDŐPONT

ESEMÉNY

IDŐPONT

ESEMÉNY

December 5.

Színházlátogatás 5. oszt.

Április 2.

Háromnapos palóc táborozás Szandán

December 6.

Mikulás napi bulik

Április 13.

December 7.

Színházlátogatás a műv. házban az alsó
tagozatosoknak

A kőszívű ember fiai c. előadás megtekintése
Bp-en 6-8. oszt.-osokkal

Április 16.

Zöld nap: Magyari Bélával
Gohér Balázzsal, karate és jóga bemutatóval,
drogellenes futással, egészséges ételek
kóstolójával

Április 30.

Szavalóverseny az alsó tagozaton

Május 20.

Kistérségi Nyílt Nap Kartalon 40 gyerek
részvételével.
1-2. osztályosok első helyezést értek el, ezért
tovább jutottak a bp-i döntőbe.

December 21.

Karácsonyi megemlékezés
Karácsonyi forgatag
8.-osok vizsgája magyarból, matematikából és
idegen nyelvből

2008. Január

Iskolarádió beszereltetése és beindítása
Papírgyűjtéshez konténer elhelyezése

Január 31.

Farsangi Bál az alsósoknak

Február 1.

Farsangi Bál a felsősöknek
Színházlátogatás Bp-en a hátrányos helyzetű
tanulóknak

Február 16.

Rajzverseny az alsósoknak
Osztálykirándulások
Május 26.

Cirkuszlátogatás a Csillagfény alapítvány
segítségével
„Hulladékból termék” kiállítás megtekintése
Gödöllőn

Színházlátogatás Bp-en a 2. osztályosoknak és
a Musical szakkörösöknek

HETE túrán való segítés és részvétel
gyerekekkel

Meseszínház-bérlet 3 előadásra Gödöllőre az
alsósoknak

Országos kompetencia mérés a 4. 6. 8. osztoknak

Tanórába beépített karate foglalkozások
minden évfolyamon 2-2 óra
Május 28.

Apáczai Kiadó országos felmérései és azok
értékelése

Március 6.

Sni-sek beintegrálása
Nyílt nap és beszámoló

Március 10.

Klezmer koncert a műv. házban

Március 15.

Megemlékezés

Június 12.

Vidám Ballagás

Április 2.

A boldogi csata megtekintése

Június 14.

Ballagás és évzáró

Szegedi Kutató Intézet felmérésének megíratása
első osztályban

Mi szükséges
az eredményes iskolakezdéshez?
A sikeres iskolakezdés feltétele, hogy a gyermek tiszta
artikulációval, megfelelő szókinccsel és fejlett nyelvtani
rendszerrel rendelkezzen. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy ezek hiánya, vagy hibás működése esetén gyermeke mindenképpen kudarcra van ítélve. Sokkal inkább
figyelmeztető jel, amellyel - ha időben észleli a szülő vagy
óvónő - a tanulási nehézség elkerülhető.

Miért fontos a pontos artikuláció?
Nyelvünkben minden hanghoz egy-egy betű rendelődik.
Ezért, ha valamelyiket helytelenül ejti gyermeke, nagy valószínűséggel olvasásban és írásban is gondot fog jelenteni a számára. Különösen akkor veszélyes a helyzet, ha Ő
maga észre sem veszi, ha rosszul ejti a hangot. Például, ha
egy 3 és fél éves gyermek még nem tud minden hangot
tisztán ejteni, ez ebben az életkorban még természetes.
Ha a „csacsi”-t például „tati”-nak mondja, és ezt a nagymama önkéntelenül is megismétli: „tati”. Mire a gyermek
kikéri magának, és felvilágosítja a mamát: „Jaj, mama!
Hát ez nem tati, hanem ta-ti!”
Ebből a példából az derül ki, hogy a gyermek mások hibás kiejtését észleli, a sajátját viszont még nem. A
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A nyári szünet idejére vállalt feladatok

Június 20-21.

Kiállítás rendezésében való részvétel
Faluünnep:
– Német vendégek fogadása
– Színpad díszítése
– Ebédosztás
– Musical szakkörösök,
– Karatésok,
– Társastáncosok,
– Néptáncosok,
– Farsangi 1. helyzettek,
– Lebhardt Dávid: dobszóló
megyei „Ki mit tud?”győztes 2. helyezettje

Június 24.

Gyermekvédelmis tábor 1 nap

Június 24-30.

Kerékpáros tábor 1 hét

Június 28-29.

Színház szervezésében való részvétel

Augusztus 9-10.

Színház szervezésében való részvétel

későbbi időszakban fog eljutni fejlődésének abba a szakaszába, ahol már ezt is észre fogja venni. Ha mégsem
tanulná meg iskolás koráig, akkor elképzelhető, hogy a
„csacsi”-t „tati”-nak írná, hiszen így diktálná magának:
t a t i.
Tehát nagyon fontos, hogy időben logopédushoz kerüljön gyermeke. Mit jelent az „időben” kifejezés? Kb. 5 5 ½ éves korban már jó lenne, ha minden hangot tisztán
ejtene a gyermek. Ellenkező esetben érdemes felkeresni
az óvodai logopédust, és napi rendszerességgel gyakorol-
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ni az általa adott feladatokat! Inkább vegyék elő naponta
20 percre, mint 2 hetente 1 órára. Fontos a mindennapos
gyakorlás. A logopédus egyedül nagyon kevés. Gyermekének Önre is szüksége van!

Mit jelent a megfelelő szókincs?
Az első szavak megjelenése után a szókincs gyorsan
gyarapodni kezd. Jellemző, hogy először a főnevek, majd
az igék jelennek meg a kisgyermekek beszédében: háromszor annyi főnév van a beszélni tanuló gyermekek
szókészletében, mint amennyi ige.
Nagyon fontos, hogy a gyermekek gazdag szókinccsel
rendelkezzenek - ennek hiánya is olvasási problémákhoz
vezethet. Ha nem ismeri a szavakat, nem fogja érteni,
hogy mit is olvas. A tanítványaim között is volt nem egy
- magas IQ-val rendelkező - gyermek, akinél a szegényes
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szókincsre vezethető vissza a diszlexia. Mit tehetünk ennek elkerülése érdekében? Töltsön minél több időt együtt
gyermekével: társasozzanak, meséljenek, kiránduljanak
közösen, közben pedig hívja fel csemetéje figyelmét minden apróságra.

Hogyan fejlődik a gyermekek
nyelvtani rendszere?
Óvodás korban a nyelvtani szerkezetek egyre bonyolultabbakká válnak. A mellérendelő összetételek mellett
megjelennek az alárendelt összetett mondatok. Megtanulják a melléknévfokozást, sőt, képesek lesznek az átvitt
jelentések megértésére is. A nyelvi készség természetesen
az iskolás korban is fejlődik, bár ez a fejlődés már nem
olyan látványos, mint óvodás korban.
D.A.- T.I.

Milyen idegen nyelvet tanuljon
diszlexiás gyermeke?
A mai világban a nyelvtudás nélkül sikeres karrier, jövedelmező állás szinte elképzelhetetlennek tűnik. Legalábbis sokan így vélekednek. De gondoljunk csak a jól
dolgozó ácsokra, kőművesekre, villanyszerelőkre, vagy
akár a kedves kozmetikusra! Nekik vajon van-e nyelvvizsgájuk? És mégis milyen jól, és boldogan élnek, mert
mesterei a szakmájuknak. Nem feltétlenül szükséges
nyelvvizsga ezekhez a munkákhoz. Sőt! Elárulom, hogy
– bár több diplomám van – nyelvvizsgát én is felnőtt fejjel szereztem. Mégis sikeresnek és boldognak érzem magam. Persze tudom, hogy a világ mindig változik, egyre
több és több ismeret, tudás szükséges a világ megismeréséhez, a biztos megélhetéshez. Ennek egyik tényezője a
nyelvismeret. De mi van akkor, ha Ön, vagy az Ön gyermeke diszlexiás? Milyen nyelvet tanuljon?

Hol van a világon
a legkevesebb diszlexiás?
A diszlexia nemzetközi jelenség. Ez azt jelenti, hogy a
világ minden részén fellelhető az olvasási nehézséggel
küzdő emberek csoportja. Kutatók arra vállalkoztak,
hogy összehasonlítsák az amerikai és az olasz tizenéves
iskolások olvasási képességét. Nagyon meglepő eredményre jutottak: az olasz iskolások között feleannyi a
diszlexiás, mint amerikai kortársaik között. Vajon mi lehet ennek az oka?
A nemzetközi kutatócsoport angol, olasz és francia
diszlexiás egyetemi hallgatók olvasáskészségét és CT
eredményeit hasonlította össze. Nagyon meglepő eredményre jutottak. A diszlexia idegrendszeri megjelené-

sében (amit CT-vel vizsgáltak) semmilyen különbséget
nem találtak a három ország diszlexiásai között. Az olvasási készségben azonban óriási eltérések mutatkoztak.
Az angol diszlexiás gyermekeknek – amikor olvasni tanulnak – hatalmas feladattal kell megküzdeniük: a beszélt angol nyelv 40 hangját több mint 1100-féle írásmód
jelöli! Ezzel szemben az olasz kisiskolások sokkal előnyösebb helyzetben vannak: a 33 olasz hangot mindössze
25 betű, illetve betűkombináció jelöli. Ebből számomra
az derül ki, hogy a diszlexiások száma Olaszországban
azért kevesebb, mert a nyelv segít a tanulóknak abban,
hogy könnyebben megbirkózzanak a nehézségekkel.
Képzelje! Az olasz egyetemisták között nagyon nehéz
volt kiszűrni a diszlexiásokat. Ahhoz, hogy egyáltalán
rájuk bukkanjanak a kutatóknak speciális teszteket kellett végezniük, hogy az olvasási nehézség idegrendszeri
hátterét egyáltalán felismerjék. A kutatás során kiderült,
hogy az olasz, a francia és az angol diszlexiás hallgatók
valamennyien rosszul teljesítettek a kiejtett hangok rövid
távú emlékezetét vizsgáló teszteken (ez a diszlexia egyik
fő ismertetőjegye). Viszont az olaszok sokkal kevesebb
hibát ejtettek anyanyelvi szöveg olvasásakor, mint francia és angol társaik. A kutatók kíváncsiak voltak arra is,
hogy az olvasásban mutatkozó különbségnek vannak-e
idegrendszeri okai. Speciális eszközzel nézték olvasás
közben a diszlexiások agyműködését. Azt találták, hogy
ugyanaz a vérellátási hiányosság lépett fel az agy bal
homloklebenyében mindhárom ország egyetemistáinál.
Tehát igaz ugyan, hogy az olasz diszlexiások jobban olvasnak, mint angol és francia társaik, de ugyanaz a „fogyatékosság” van jelen mindhárom csoportban.

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

Mi ebből a tanulság?
Sokkal könnyebb a diszlexiásoknak olyan nyelveken olvasni tanulni, ahol egyértelmű megfelelés van a betű és
a hang között. Az olasz nyelv mellett „diszlexia-barát”
nyelv a ﬁnn és a cseh is, mert hiányzik belőlük az a hangzó-betű komplexitás, ami az angolban és a franciában
megtalálható. Tudom, hogy az általános iskolákban leggyakrabban az angol és a német nyelv közül lehet választani. Ekkor sem kell kétségbe esni. A közoktatási törvény
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ugyanis a diszlexiás tanulók segítségére siet – részleges
mentesítéseket biztosítva számukra (pl. írásbeli számonkérés alól). Ha azonban van választási lehetősége, vagy
felnőttként alakul úgy az élete, hogy nyelvvizsgára van
szüksége, akkor érdemes a diszlexia-barát nyelvek közül
választania.
Dudáné Driszkó Adrienn
írását ﬁgyelmükbe ajánlotta
Kovácsné Toldi Ildikó

Mitől függ gyermeke iskolai teljesítménye?
Az iskolában elért siker vagy kudarc több tényezőtől
függ. Sokan gondolják úgy, hogy ez csupán ész kérdése.
Régebben még az is előfordult, hogy a szülők iskolai
teljesítményére hivatkozva már az iskola kezdetén berakták egyik vagy másik skatulyába a gyermekeket. Tanítói
pályafutásom kezdetén gyakran hallottam ilyen, és ehhez
hasonló megjegyzéseket: „Buta volt az apja is, mit várjunk
akkor a gyermekétől”. Szerencsére ma már egyre ritkábban találkozok ilyen gondolatokkal, mert szép számmal
vannak olyan tanítványaim, akik messze felülmúlták
szüleik teljesítményét.

A legfontosabb tényező:
gyermeke akarjon teljesíteni
A gyermek törekvésének alapvető mozgatórugója az a
belső szükséglete, hogy cselekedetei minél eredményesebbek legyenek, hogy minél jobban megfeleljen. Ilyen
erő a kíváncsiság, valamint a törekvés a tárgyak megismerésére, birtokbavételére. Ez a folyamat már csecsemőkorban elkezdődik, és folytatódik a kisgyermekkorban,
amikor szülőként gyermeke egy-egy eredményes tevékenységét mosollyal, tapssal jutalmazza. Nagyon fontos,
hogy gyermekének azokat a teljesítményeit erősítse meg,
amelyek összhangban vannak a társadalmilag elfogadott
normákkal. Például, ha épít valamit, alkot, újat hoz létre,
azt mindig dicsérje meg. Így ez fokozatosan „beépül”, belső ösztönző erővé válik.
A teljesítményre való törekvés nagymértékben függ
a családi környezettől is. A családban látott modellek,

minták útbaigazítást jelentenek gyermeke számára. Ha
Ön örömét leli abban, hogy valami újat ismerhet meg,
ha szívesen tanul meg olyan dolgokat, amiket addig
nem tudott, akkor gyermeke is pozitívan fog állni a tanuláshoz.

Van-e különbség a fiúk és a lányok között?
A nemek különbsége – a beszéd fejlődéséhez hasonlóan – itt is megmutatkozik. A lányok számára nagyon
fontos a környezet visszajelzése: a jó teljesítményre való
törekvésüket elsősorban egy másik személyhez (tanító
nénihez, édesanyához) való kötődés vezérli.
A fiúk esetében a feladat megoldása már önmagában is jutalom. Ezért a lányok az iskolában teljesítenek
jobban, a fiúk pedig az iskolán kívüli tevékenységekben
sikeresek.

Mennyire befolyásolja a tanulást
a gyermek értelmi képessége?
Az értelmi képesség adott dolog – ebben különbségek mutatkozhatnak az egyes gyerekek között már születéstől kezdődően. De ezeket külső hatások (pl. nevelés,
fejlesztés, betegség) pozitív és negatív irányba is befolyásolhatják. A kulcs tehát az Ön kezében van. Személyes
példamutatással, sok-sok közös programmal, játékkal
megkönnyítheti gyermek iskolai munkáját.
D.A.-T.I.
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Reggeli nélkül az agy sem indul be
A számok drámaiak: egy tíz évvel ezelőtt felmérés szerint
akkor a gyerekek 25 százaléka nem reggelizett, jelenleg a
serdülő lányok /!/ 40 százaléka, a fiúk 32 százaléka nem
eszik semmit reggelire. „A reggeli kapkodásba nem fér bele
a reggeli” - mondta az [origo]-nak Huszár András gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének (HGYE) elnöke, aki szerint a reggelizés elhagyása növeli az elhízás, a szív és érrendszeri
betegségek kialakulásának kockázatát
Az iskolás gyerekeknek megfelelő
mennyiségű és minőségű „üzemanyagra” van szükségük ahhoz,
hogy a legjobb formájukat tudják
nyújtani a tanórákon, de a reggeli a legtöbb családnál - sajnos
- kiment a divatból. Ha esznek is
néhány falatot a gyerekek, az esetek döntő többségében ez nem nyújtja
számukra a szükséges energia- és tápanyagmennyiséget. Márpedig nem várható el teljesítmény attól az iskolástól, aki reggeli nélkül indul
el otthonról!
A tanulás ugyanis az egyik olyan tevékenység, amely
rengeteg energiát igényel, és ha nincs meg hozzá a kellő
„üzemanyag”, lankad a figyelem, hamarabb kikapcsol az agy.
Ezt próbálta meg bebizonyítani az a kutatás, amely a
minnesotai Gyermek, Család és Oktatásügyi Minisztérium megbízásából készült. A szakemberek három éven át
vizsgálták az általános iskolásokat, és az eredmények, bár
meglepőek, önmagukért beszélnek. A kutatók megállapították, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen regge-

liznek, jobban odafigyelnek az órákon, jobbak a jegyeik,
fegyelmezettebbek, ritkábban betegek, és a sportteljesítményük is meghaladja azokét, akik üres gyomorral ülnek
be reggel az iskolapadba.
Az éhező szervezet tehát tanulási zavarokat produkálhat,
amit a szülők egy gondosan összeállított és egyszerűen elkészíthető reggelivel könnyedén megelőzhetnének.
A nap első étkezésénél érdemes szem
előtt tartani, hogy ilyenkor nem hirtelen
nagy mennyiségű energiára van szükség, hanem hosszabb időn keresztül
tartó, folyamatos energiaellátásra.
Ezért nem ajánlottak a túlságosan
cukros élelmiszerek, mint ahogyan
a nehéz, húsos, zsíros ételek sem,
mert ezek emésztése leköti a szervezet erőforrásait, és a tanulásra
hosszú órákig nem marad energia.
A gabonafélékből, tejből álló, friss
gyümölcsökkel kiegészített reggeli segítségével a napot jól kezdhetjük, hiszen fokozatosan
lebomló komplex szénhidrátokat, rostokat, állati eredetű
fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz!
Az egészséges reggeli mindig tartalmazzon
– valamilyen gabonafélét,
– gyümölcsöt
– a folyadékok közt reggelire legoptimálisabb összetételű a tej, de a gabonapelyhekhez kiváló választás, a
joghurt, gyümölcsjoghurt és a kefir különböző fajtáiból
választjuk ki a nekünk megfelelőt.
K.T.I.

Kedves Ilus néni!
Kérem, engedje meg, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsük abból az
alkalomból, hogy gyémántdiplomás tanár lett.
1948 tavaszán vette át az akkori Pázmány Péter Tudományegyetemen
(ma ELTE) középiskolai tanári diplomáját. 50 év pedagógiai pálya
következett, ebből negyven évet Hévízgyörkön, hatot Boldogon, ötöt
Jászfényszarun töltött. Se szeri, se száma a diákoknak, akiknek magyar, orosz
és német nyelvet tanított, s akik ma is szeretettel gondolnak a tanár nénire,
mert óráit a derű, oldottság és kellemes hangulat jellemezte. Én magam is
tanítványa voltam, s példáját követve ugyanerre a pályára léptem.
Tudjuk jól, hogy tanítványaival való jó kapcsolata a mai napig sem
szakadt meg, hiszen a találkozók egymást érik, és mint említette, a
múlt hónapban egy ötven éves osztálytalálkozón vett részt Boldogon.
Gyémántdiploma, sikeres pálya, egy hosszú életút, melyet betetőz ez a
magas állami elismerés.
2008. október 30-án az ELTE ünnepelt. Szeretnénk mi is ünnepelni
és köszönteni kedves tanár néninket, aki már nemcsak arany, hanem
gyémántdiploma tulajdonosa is. Hévízgyörk lakossága, egykori
tanítványai és a magam nevében kívánok hosszú életet és jó egészséget!
Reményiné Fercsik Margit

Gyémántdiplomával
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A legkedvesebb nyári emlékem
A nyári szünetben szüleimmel és nővéremmel Erdélybe utaztunk, hogy meglátogassuk nagyszüleimet Brassóban és Bardócon.
Brassóban a szüleim megmutatták, hol jártak iskolába, hol dolgoztak. Majd megismertettek Brassó nevezetességeivel, érdekes látnivalóival, történetével is. Apukámmal, nagytatámmal még focimérkőzésen is voltunk.
Mikor a másik nagymamámhoz utaztunk, útba ejtettük Nagybacont, ahol megnéztük Benedek Elek emlékházát. Ma is örömmel gondolok vissza rá, láthattam a híres mesemondó szobáját, íróasztalát és az utolsó
levelét.
Nagyon sok érdekes dologgal találkoztam az erdélyi kiránduláson. Székelyföldön például sok a természetes
ásványvíz, amely forrásból fakad. Ilyet láttam Bibarcfalván is.
Ez volt a legjobb nyári emlékem. Az egyik legszebb kirándulás, melyet a családunk együtt tölthetett, amelyre
sokáig szeretettel, kellemes érzéssel fogok visszaemlékezni.
András Ádám 5. a

Grüss Gott in Hévizgyörk!
Kedves vendégeket vártunk október elején. Testvérvárosunkból, Schlüsselfeldből érkeztek hozzánk rövid látogatásra. Az ottani iskola néhány tanulóját, az iskola új igazgatóját és feleségét láttuk vendégül a hét végén…
Péntek este. Úgy nyolc óra körül járhatott az idő. Gyerekek és felnőttek egyaránt izgatottan toporogva, beszélgetve várakoztak az iskola folyosóján. Vajon találunk-e ismerőst az érkező vendégek között? Jól fogják érezni magukat nálunk? Egyáltalán megértjük majd egymást?
A gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket a polgármester úr köszöntötte, majd a fáradt vendégeket az őket
fogadó gyerekek és szülők hazakísérték, és családi körben töltötték az est további részét. A felnőttek a BKV
üdülőjében kaptak szállást.
Szombatra városnéző programot terveztünk a német és a magyar iskolások részére. Hideg volt, esett az
eső… De a program feledtette velünk a kellemetlen időjárást: Városliget, Hősök tere, Andrássy út, Dunapart, libegő, séta a várban, Mátyástemplom, Halászbástya, Parlament, Tropicarium. Megannyi látnivaló, nevezetesség,
szemet, szívet-lelket gyönyörködtető csoda. A hosszúra nyúlt városnézést közös vacsora és fergeteges buli követte az iskolában. Az egész napos program összehozta az ifjúságot: vidáman, szórakoztak, táncoltak, játszottak,
zenét hallgattak, társalogtak - nyelvi akadályok nélkül.
Vasárnap falunk római kori műemlékével, az öregtemplommal büszkélkedtünk német vendégeink előtt,
majd meghívtuk őket a katolikus templomba, szentmisére. Délután egy szép, régi hagyománnyal, a szüreti felvonulással, szüreti bállal és a Galgamente színpompás népviseletével is megismerkedhettek vendégeink.
Hétfő reggel szomorúan sorakoztak fel a gyerekek az iskola udvarán. Búcsúztak a vendégek, búcsúztak a
vendéglátók. Telefonszámok, E-mail címek cseréltek gazdát. A német iskolások nevében igazgatójuk köszönte
meg a szíves vendéglátást, a gazdag programot, lakóhelyünk nevében pedig a polgármester úr búcsúzott a vendégektől, a testvérvárosi kapcsolat kölcsönös előnyeit méltatva s hazatérésükhöz jó utat kívánva a vendégeknek,
akik nehéz szívvel, könnyes szemmel búcsúztak új barátaiktól, de annak reményében, hogy hamarosan ismét
találkozhatnak.
Köszönjük a segítőkészségét azoknak a családoknak, akik vendégül látták a schlüsselfeldi iskolásokat, az
önkormányzatnak, mely pályázati segítséggel a programok anyagi hátterét biztosította.
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Hogy tiszta legyen a környezetünk…
Mostanában sokat hallhatunk, olvashatunk a környezetszennyezésről és a környezetvédelemről is. Októberben
mi is részese lehettünk mindkettőnek.
Egy szombati napon iskolások, óvodások, önkormányzati dolgozók lepték el a falu utcáit. Kezükön kesztyű,
kezükben szemetes zsák.
A mi osztályunk a Fürtst Sándor utcában és a telepen gyűjtögetett. Papírhulladék, cigicsikkek, törött esernyő, üvegek, műanyagﬂakonok kerültek a zsákjainkba. De szétnyűtt, szétmállott ruhadarabokat és kidobott
autógumikat is találtunk.

Akadályverseny
A szeptemberi akadályverseny nagyon jó volt, ilyenben még nem volt részem. Hét próbát kellett teljesítenünk.
A rajt és a cél az iskolában volt, s közben bejártuk az egész falut. Számomra már ez is érdekes volt, hiszen a
nyáron költöztünk ide.
Az akadályversenyen főleg ügyességi feladatokkal kellett megbirkóznunk. Volt olyan is közöttük, amiről azt
hittük, lehetetlen megcsinálni, csak tréfálkoznak velünk a tanár nénik és bácsik. De nem, ők komolyan gondolták. Hogyan lehet két egymásra állított fahasáb közül kiütni úgy egy deszkalapot egy bot segítségével, hogy a
felső fadarab ne essen le az alsóról? Volt, akinek sikerült. Egy másik állomáson guruló diókat kellett összetörnünk gurulás közben. Vagy korongokat kellett úgy célba dobnunk, hogy az ágakon maradjon. Persze a fejünket
is tornáztathattuk. Az egyik feladatnál azt kellett bizonyítnunk, hogy ismerünk olyan régi, népies szavakat,
amelyeket ma mi már nem használunk, a másiknál pedig azt, hogy mit tudunk az öregtemplomról.
Az akadályversenyt nem mi nyertük meg, de én így is jól éreztem magam.
Bakó Dániel 5. a

Ünnepeltünk!
Október 22-e van, hamarosan öt óra. A művelődési ház nagyterme lassan megtelt az ünnepségre érkezőkkel. Az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire és áldozataira emlékeztünk.
A megemlékezés a Himnusszal kezdődött, kicsit halkan, kicsit félénken, de szinte mindenki énekelte. Majd
a polgármester úr lépett a színpadra, és köszöntő beszédében méltatta az forradalom nagyságát, tisztelegve a
hősei, vértanúi előtt.
Az ünnepségen hallhattuk még Deme Feri bácsi szavalatát, az ÖNYE vegyes karát, az iskolások zenés, irodalmi műsorát. A Szózat eléneklése után fáklyákat, mécseseket gyújtottunk, s így vonultunk át a Hősi emlékműhöz. A kopjafa mellett az 56-os forradalomra és az utána következő eseményekre emlékezve hallhattunk ünnepi
köszöntőt, és a nyugdíjasklub vegyeskarát.
A kopjafánál helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd a mécseseket és a fáklyákat is.
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KÖZLEMÉNY
Az Első Csengetés Alapítvány 2007-ben jutatott SZJA 1% felhasználásról
2007. októberében 197.022 Ft személyi jövedelemadót utalt
a 2006 évi 1%-os felajánlások eredményeként
az APEH Pest Megyei Igazgatósága alapítványunknak.
Köszönet mindenkinek, aki adója 1%-át az Első Csengetés Alapítványnak ajánlotta fel.
Az alapítvány célja a hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó oktatás támogatása
– az oktatás-nevelés egészséges körülményeit biztosító, illetve egészségvédő eszközök beszerzésének
támogatása, a kötelező eszköz- és felszereltség ellátottság megteremtéséhez való hozzájárulás – továbbá
a tanórákon kívüli tartalmas szakkörök, táborok, kulturális programok költségeihez, a tanulmányi
és tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, illetve az ezeken való részvétel költségeihez hozzájáruljon.
Kérjük, a továbbiakban is támogassák alapítványunkat!

Adószámunk: 18700396-1-13
Hévízgyörk, 2008. október 30.
Alapítvány kuratóriuma

KARATE EDZŐTÁBOR 2008
Az edzőtábori felkészülés a döntéssel veszi kezdetét:
„Igen, szeretnék részt venni; vállalom a napi 2 edzést
a fullasztó hőségben, az anyagi ráfordítást, a munkából való kiesést, a családtól való távollétet.” Annak a
szülőnek sem könnyű a helyzete, aki elengedi a gyermekét, hiszen aggódik miatta, félti az ismeretlentől, a
nyár veszélyeitől. A gyerekek fejében is megfordulhatnak furcsa gondolatok: „Milyen srácokkal kerülök egy
szobába, jól fogom magam érezni?” Pedagógusként
többször átéltem már a táboroztatók nehéz napjait,
tehát már mindhárom (táborlakó, szervező és szülő)
oldalról szemléltem az eseményeket. Aki próbálta,
tudja: egyik sem egyszerű.
A tábor mindig megváltozott élethelyzet, hiszen
kiszakadunk az otthon biztonságos légköréből, új
emberekkel élünk együtt, felszabadulunk vagy elkeseredünk, hazavágyunk vagy maradnánk még. A jó
tábor alapfeltétele a megfelelő helyszín, az igényekhez igazított ellátás, a napsütés, a strandolás és a jó
társaság.
Fási Tibor Sensei vezetésével és Hajdú Pál közreműködésével immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a Galgamenti Wado-ryu Karate
Egyesület edzőtábora a tápiógyörgyei ifjúsági tábor
területén. Tápiógyörgye 3800 lakossal rendelkező,

nyugodt, csendes település Nagykáta mellett. Csekély
az átmenő forgalom, nincsenek zajos események, a
falu lakói mégis elérték, hogy híresek legyenek: tavaly
elnyerték a „Magyarország legvirágosabb települése”
címet. Igyekezetük eredményét mi is élveztük, hiszen
élmény volt naponta elsétálni a színpompás virágágyások mellett. A községi strand területén 5 kőház,
egy faház és a tisztálkodást szolgáló épület biztosítja a táborozók kényelmét. Az uniós előírások miatt
csupán egy medence működött, de az üzemeltetők
pályáznak a teljes felújításra, a vízforgatós medencék megépítését szeretnék megvalósítani. A tábor
területén botanikai tanösvény is található; az egyes
növényeket táblán is ismertetik. A gyerkőcök többsége az éji sötétben szerette volna ezeket olvasgatni
fogócskázás és hangos kurjongatás közepette. Nos,
ezt a „feladatot” nem sikerült mindenkinek maradéktalanul teljesíteni, viszont a feliratok túl közeli
szemrevételezésébe merült Turcsival száguldva Fási
sensei új sebességrekordot állított fel a Tápiógyörgye
– Cegléd-kórház útvonalon…
Augusztus 3-án, vasárnap délelőtt gyülekezett a
társaság Galgahévízen, és a déli órákban foglaltuk el
szálláshelyeinket Tápiógyörgyén. Ebéd után közösen
strandolhattak a gyerekek az őket kísérő szülőkkel,
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a búcsút követően pedig maradtunk mi, táborlakók.
Első este különleges edzések voltak: Kosik Zoltán (ma
már lila öves) társunk a tábor füves területén mozgatta meg a gyerektársaságot, a felnőttek, illetve a haladó
gyerkőcök pedig éjszakába nyúló technikai edzésen
vettek részt. Hétfőn már csatlakozott hozzánk Hajdú Pál barna öves karate-instruktor is, és kézbe vette
a kezdő csapat (18 fő) sorsát. A haladóknak (30 fő)
szervezett edzéseken azok vehettek részt, akik már
színes övvel rendelkeznek. A program szerint fél 8kor ébresztő, 8-kor közös reggeli az óvoda ebédlőjében, 10-kor kezdő, 11.30-kor haladó edzés, 13-kor
ebéd, strandolás és pihenés, 15.30-kor kezdő, 17-kor
haladó edzés, 19-kor vacsora, 20-kor futás, tábortűz,
21.30-kor takarodó. Az általános iskola tornatermében naponta 2-szer szenvedtünk a hőségtől, de mégis
jó hangulatban teltek ezek az órák.
Kedden, augusztus 5-én délelőtt közösen vettünk
részt Rostás Tibor 6 danos wado-ryu karate mester
kurzusán, amit még az abszolút kezdő gyerekek is nagyon élveztek. A májusi találkozás után döntött úgy
Rostás sensei, hogy gyakrabban meglátogatja a csapatot, és máris beváltotta ígéretét. Minden galgamenti
karatékának elismerés, hogy Rostás Tibor méltónak
tartja arra az itt sportolókat, hogy szeptember 28-án
vendégül láthassuk Shibamori japán nagymestert.
Ez az esemény már most országos jelentőségűnek tűnik…! (Az előbbiekről már az interneten is olvashatnak: www.wadokarate.hu)
Visszatérve a tábori napokhoz: csütörtökön este
Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (www.mme.hu) munkatársa projektoros vetítéssel illusztrált, közérthető, érdekes, ám humorral átszőtt előadást tartott angol útjáról, amelyet
a szúnyogriasztótól illatozó társaság vidám hangulatban hallgatott végig.
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És eljött a péntek, az utolsó edzések
napja. Hihetetlenül gyorsan teltek a napok,
maradtunk volna még. Nem fáradtunk el,
volt energiánk a hét folyamán az edzések
között arra is, hogy nagymosásokkal tarkított gyakorlásra biztassuk egymást, ahol
közösen próbáltuk javítani a hibákat. Jókat
beszélgettünk, sokat nevettünk, kínlódtunk az aktuális hasmars-járvány hatásai
miatt… A tábori események olykor váratlan fordulatot vettek, mert „szembejött”
egy hinta vagy a már említett tábla, de
mégsem történt nagyobb baj, mert szakszerű, 24 órás egészségügyi és pedagógiai
felügyeletet teljesített Vassné Szabó Ágota, aszódi sporttársunk. Külön köszönjük
önzetlen segítségét!
Az utolsó estét tábortűz mellett beszélgetve töltöttük, lazítottunk, pezsgővel köszöntöttük egymást.
Szombaton, augusztus 9-én reggel már bennünk
volt az izgalom a vizsga miatt. 33 fő készült arra, hogy
számot adjon felkészültségéről, és mindenki sikeresen
teljesítette a követelményeket. A hévízgyörki gyerekek
első alkalommal élhették át az edzőtábori megpróbáltatásokat, és nem vallottak szégyent! Reméljük, hogy
továbbra is szorgalmasan járnak edzésre, és példát
mutatva a falu lakóinak, kortársaiknak, egyre több
karatékát csábítanak sorainkba.

Vizsgaeredmények
 második gyermekfokozat: Köles Koppány, Trencsényi Tímea
 harmadik gyermekfokozat: Bazán Attila, Illés István, Nagy Ábel, Nagy Csenge, Stefán Kristóf
 8. kyu (sárga öv): Bányánszki Ákos, Bazsik Bálint,
Both Sára, Láng Veronika, Trencsényi Dávid, Vaszily Zoltán, Vaszily Zsófia
 7. kyu (narancs öv): Bertók Ákos, Boriné Molnár Ildikó, Gregus Alexandra, Kamarás Fanni, Monostori
András, Nagy Szilvia, Szádoczki Patrik, Újvári Márk
 6. kyu (zöld öv): Bori Richárd, Fási Víta, Gólya Katalin, Kosik Botond, Szilágyi Dorottya
 5. kyu (kék öv): Bori Szilárd, Hajdúné Dinnyés Gabriella, Hubert Orsolya, Pintér Tünde, Szatmári Edit
 4. kyu (lila öv): Kosik Zoltán.
Az elért eredmények magukért beszélnek, de meg
kell jegyeznem, hogy mindez nem jöhetett volna létre összetartás, egymás segítése nélkül. Mestereinknek
köszönjük az irányítást, és minden társunkra nagyon
büszkék vagyunk!
A tábor résztvevői nevében – H. O.
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„Aki Márton napján ludat nem eszik,
ehetik az bármit, mégis éhezik.”
Ehhez a naphoz számtalan babonát, szokást köt a néphagyomány. A különböző kultúrák népei mind-mind
megünnepelték, és megünneplik ma is ezt a - Márton
püspökről elnevezett - napot: ki libaáldozattal vagy időjóslással, ki mulatsággal.
Mi, pedagógusok nagyon fontosnak tartjuk településünk és az itt lévő műemlékek megismertetését, hagyományaink megőrzését és ápolását.
Ezért is folytattuk a tavaly már felelevenített népszokást. Ezen a napon énekekkel, játszóházzal, kézműves
foglalkozásokkal, libazsíros kenyérrel és lilahagymával,
pattogatott kukoricával, sütőtökkel, teával (majd később
a felnőtteknek finom borral és libacombbal), lámpás készítéssel, és lampionos felvonulással ünnepeltünk.

De ki is volt Szent Márton?
Márton Savaria (Szombathely) külvárosában született
316-ban vagy 317-ben. A legenda szerint besorozták a
római hadseregbe. Nemcsak vitézségével tűnt ki, hanem
jóságával, a betegek és a szegények iránti részvétével is.
A legenda szerint egyszer Amiens városkapujánál télen
megpillantott egy didergő koldust, s annyira megszánta,
hogy köpönyegét levéve kettéhasította, s felét odavetette a
szűkölködőnek. Ezután éjjel álmában megjelent neki Jézus,
és tudomására hozta, hogy ő volt a koldus, akivel jót tett.
A látomás hatására tizennyolc éves korában megkeresztelkedett, s húszévesen elhagyta a katonai pályát. Poitiers
püspökéhez, Szent Hilariushoz csatlakozott, aki rövidesen kisebb egyházi méltósággá nevezte ki. Ezután hazatért, hogy a keresztény hitet terjessze. Később visszatért
a franciaországi Poitiers-be, ahol kolostort alapított. 371
körül a nép és a papság Tours püspökévé választotta.
Mint püspök továbbra is szigorú, önmegtartóztató életet
élt, ő építette a város első keresztény kápolnáit, s a hagyományok szerint emberszeretete, jósága, irgalmassága,
egyszerűsége, igazságossága, és kiváló szónoki képességei
nagyon népszerűvé tették. A katonák, utazók, foglyok,
rabok, parasztok, pásztorok pártfogója, patrónusa volt.
Tours-hoz közel, Candes-ban halt meg 397 és 401 között.

Libák Márton napon
Márton nem vágyott a püspöki rangra. Inkább elbújt
rajongói elől, remete szeretett volna lenni. A polgárok
azonban mindenfelé keresték. Végül a libák közé menekült az istállóba. Ahogyan azonban a libák meghallották
az emberek közeledését, gágogni kezdtek. Erre az emberek kinyitották az istállóajtót, a libák pedig elárulták
Márton rejtekhelyét. Így ő is belenyugodott a közakaratba, s a libák közbenjárásával elfogadta a püspöki széket.
November 11-én, Márton napján szokták a hizlalt ludakat levágni és megsütni. Szent Márton napja valaha az
óév utolsó ünnepe volt. Ekkorra már hordókba került
az újbor, bezsákolták a kamrákba a lisztet, a betakarított
terményt. Véget értek a mezőgazdasági munkák, elszámoltak uraiknak a jobbágyok, megfogadták az új pásztorokat. A házasemberek a disznótorokra, a kisgyermekek
pedig a tél örömeire készülődtek, mert a népi hagyomány
úgy tartja, rendszerint ilyenkor esik le az első hó.

Hagyományok
Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy
egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget
isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött
libát. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba
csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont
barna és rövid, akkor sáros.Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán,
kemény tél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár,
akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak szent
Márton a bírája” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az
újbor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy
milyen lesz a bor.
A váci püspök úr által vasárnap celebrált mise, a
körmenet és a búcsú után úgy érzem méltó ünneplése
volt ez a nap is Szent Mártonnak, és a pontosan 20 éve
Szent Mártonnak újraszentelt közel 800 éves műemlék
templomunknak.
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Szüreti felvonulás október 5.
Az idei évben ismét megtartottuk hagyományainkhoz híven szüreti felvonulásunkat. Szép számban vettek részt kicsik és nagyok. Felvonulás a művelődési háztól indult 12 órakor. Az első állomás a Bagi művelődési ház, ahol a
Bagiak láthatták elsőként a szüretis lányok és ﬁúk közös táncát a Favorites zenekar kíséretében. Ezt követően a Bitter
közben járták el a táncot. Galgahévíz következett és itt is megcsodálhatták a táncosokat. Kígyózó kocsisor kíséretében érkeztünk Hévízgyörkre. Visszaérve falunkon belül az első megálló a Péli kocsma volt. Itt csatlakoztak táncosainkhoz és a nézőközönséghez a testvérvárosunkból érkezett német vendégeink. A következő táncot a COOP ABC
előtt mutatták be a ﬁatalok. Itt már nagyon sok kíváncsi néző nézhette végig őket. A telep következett is bemutatásra
került a tánc. Az utolsó előtti megállóhely a Bíróné háza ahol a tánc után megvendégelésre került sor. A megfáradt
táncosok bőven ehettek ihattak. Ezután felültek a lovas kocsikra és megérkeztek a végállomáshoz. Itt már a kicsiken
és a nagyokon is látszott a fáradtság jele de a jó hangulatuk és kitartásuk feledtetett mindent. A szabadég alatt ahol az
időjárás egész nap kedvezett számukra eljárták ez idei utolsó szüreti táncukat. Pár óra pihenés után ismét összegyűlt
a jókedvű csapat. Este nyolcórai kezdettel megnyitották a 2008-as szüreti bált a művelődési házban ahol a Favorites
zenekar fokozta a jó hangulatot és húzta a talpalávalót egészen hajnalig.
Köszönjük a táncosoknak a szereplést, Hegedűs Csillának a tánc tanítását, kocsisoknak és betyároknak, hogy
segítették a felvonulásunkat.
Köszönettel tartozunk Szászi Lilla és Szalontai Tamás szüleinek a szíves vendéglátásért, hogy a gyerekeket a Bíróné házánál megvendégelték. Csóka Dóra és Kmett Roland családjának pedig megköszönjük a ﬁnomságokat, amit
útravalóul küldtek a gyerekeknek.
Külön köszönjük a Polgárőrség, a Nemzetőrség és a Mezőőrség munkáját.
A művelődési ház dolgozói

Szüreti névsor
Babinecz Sára, Morvai Flórián, Kapás Nikolett, Kovács Raymond, Nun Erika, Bobál Bálint, Koncz Rebeka, Máthé
István, Piller Petra, Kovács Richárd, Szászi Lilla, Szalontai Tamás Bíró, Illés Dorottya, Gazsó Gergő, Tóth Petra,
Halász Áron, Benkó Éva, Matus Tamás, Tóth Réka, Varga Dániel, Berecz Viktória, Kovács Lajos, Kovács Éva, Csoma
Gábor, Dolányi Manka, Kovács Erik, Konczné Erika, Hrúz Roland, Bujdosó Nóra, Kókai István, Patkó Félisz, Fera
Márk, Lajtos Brigitta, Koncz Ákos, Kustra Bea, Bozlik Nándor, Bazan Viktória, Fera Máté, Demcsák Jenifer, Morvai
Ticiánó, Mirkóczki Bogi, Bazan Gergő, Dolányi Fanni, Kókai János, Baráth Dóra, Gazsó Martin, Máthé Anita, Bankó
Gergő, Torda Brigitta, Kolozs János, Kolozs Aniko, Kovács Róbert, Antók Renáta, Basa Ádám, Horváth Anett, Zengő
Gergely, Baráth Aniko, Basa Bálint, Toldi Marian, Kocsis Balázs, Bankó Dóra, Horák Ádám, Aszódi Martina, Köntös
Richárd, Katona Éva, Suszter Balázs, Piller Andrea, Veres István, Bobál Bettina, Bobál Tamás, Konkoly Annamária,
Kovács Zsolt, Molnár Cintia, Rajkó Krisztina, Angyal Mariann, Karácsondi Viktor, Gyetván Anita, Rónai Lajos, Gábor
Edina, Zabos Robin, Varga Szandra, Bodor Péter, Ráfel Réka, Bazsik Arnold, Fera Dóra, Fazekas Bence, Bazán Dóra,
Karácsondi Martin, Pécsi Viola, Gyetván Tamás, Varjú Mónika, Máthé Gábor, Varga Adrienn, Molnár Máté, Fazekas
Vivien, Tóth Dávid, Bognár Viktória, Szilágyi Martin, Gábor Csilla, Bobál István, Benkó Kitti, Bazsik Attila, Darabont
Eszter, Reményi Kristóf, Szabó Bernadett, Illés Mátyás, Hóka Nikolett, Balatoni László, Bányánszki Réka, Reményi
Csaba, Máthé Renáta, Bankó Bence, Benkó Orsolya, Száraz Tibor, Dimák Rita, Deme Dávid, Nagy Ildikó, Kocsi
Krisztián, Klenovszki Szintia, Bazán Attila, Ambrus Mónika, Sápi Milán, Kovács Regina, Szalontai Máté, Babinecz
Anna, Holló Balázs, Varga Nikolett, Balla Pál, Gábor Gyöngyi, Papp Bálint, Csóka Dóra, Kmett Roland Kocsmáros,
Farkas Kitti, Dobronai Ádám, Homok Rita, Kolesza Zsolt

LOVASKOCSISOK: BOBÁL ISTVÁN HINTÓ • SÁPI PÁL ZENEKAROS KOCSI • BOBÁL MIHÁLY •

KOCSMÁROS KOCSI • KMETT LAJOS • TÓTH CSABA • SZÁRAZ PÉTER • OLÁH GÉZA • BRAUN JÁNOS
• IZSÁK ZOLTÁN • LANTOS LÁSZLÓ • BABENYEC PÁL • SUSZTER PÁL • KASZÁS ANDRÁS BETYÁR •
FERCSIK GÁBOR BETYÁR • BOBÁL BÁLINT HUSZÁR
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Hévízgyörki Nyugdíjas Klub
és a Nyugdíjas Klub Népdalkörének működéséről
A hévízgyörki nyugdíjas klub 82 tagból áll. Hétfőnként klubnapot tartunk és ezeken a napokon szoktuk megemlékezni a születés és névnaposokról és bevezettük a nő és férﬁnapot is. Népdalkörünk szombati napokon tartja próbáit
és felkészüléseit a fellépésekre. A klubunk példás összetartással működik. Rendszeresen részt veszünk községünk
rendezvényein, a BKV üdülőben megszálló vendégek szórakoztatásában, és megmutatjuk falunk népviseletét. Éves
programunkban sok kirándulás és fürdés szerepel. November 18–25-ig hajdúszoboszlói üdülésen vettünk részt.
A népdalkörünk tartja a színvonalát és folyamatosan tovább fejlődik. Felsőbb minősítéseken veszünk részt,
melynek eredményei: -Vankóné Dudás Juli Nagydíj
– Arany Páva díj
– Szolnoki első helyezés
Az év folyamán több mint 20 fellépésünk volt és még továbbra is van meghívásunk. Szoros kapcsolatban állunk
a szomszédos településeinkkel és részt veszünk rendezvényeiken. Köszönjük a hivatal támogatását, igyekszünk jó
célokra költeni. Tagság összetartásával, összefogásával tudunk továbbra is fönnmaradni.
Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalkörének újabb eredményei:
Hajdú Gáborné
klubvezető
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Egyházi hírek
A hévízgyörki egyházak élén változás történt a Római Katolikus Egyház plébániai
kormányzója Dr. Sánta János, Református Gyülekezetnél Barthos Gergely vállalt
lelkipásztori szolgálatot.
Az ő bemutatkozó soraikat olvashatjuk.
Szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót! Augusztus 1-én Dr. Beer Miklós váci püspök úr kinevezett Hévízgyörki
plébánia kormányzóvá. Örömmel fogadtam Püspök Atya bizalmát, ugyanakkor rögtön tudtam, hogy nagy feladat
hárul rám, hiszen Hévízgyörk mellett Aszód, Bag, Domony és Iklad katolikusainak lelki szolgálatát is el kell látnom.
Emberi számítások szerint lehetetlenül nagy feladat. De valahogy így indult az egyház is Krisztus Urunk akaratából.
12 halászember, akik apostolok lettek, Jézus megbízása nyomán bejárták az akkor ismert világ nagy részét, és hirdették: van értelme az életnek,sőt , van távlatunk is, ez a távlat pedig nem más, mint Isten örök országa , ahová Jézus
nyitotta meg utunkat.
Örömmel hallottam, hogy Hévízgyörkön eleven gyülekezeti élet folyik az evangélikus és a református egyház
részéről is. Szeretnék velük is testvéri kapcsolatba lépni, hiszen egyetlen Krisztusunk és ez által egyetlen Megváltónk
van. Részben különböznek a hitvallásaink, de nem annyira, hogy falak emelkedjenek közénk. Sőt, maga Jézus csak
egyetlen közösséget alapított, amelyet egyháznak nevezünk, és ide tartozik mindenki, aki a keresztelését követően
meri vállalni a másik iránti áldozatvállalás rögös, de kikerülhetetlen útján.
A hévízgyörki római katolikus templomban jelenleg a következő liturgikus rend van: minden héten négy alkalommal tartok szentmisét: kedden, csütörtökön és szombaton du. fél 5 órakor (téli időszámítás idején),vasárnap pedig
11ókakor. Keresztelést, temetést, esküvőt és más liturgikus programot egyeztetés szerint végzek. Már elkezdtem a
betegeket is látogatni, akik nem tudnak eljönni szentmisére. Amennyire erőm, időm engedi, előzetes egyeztetés szerint
szívesen találkozom az emberekkel.
Telefonszámom: 06 20/823-2527.
Ha első próbálkozásra nem érnek el, szeretettel kérem türelmüket és kitartásukat, hagyjanak üzenetet és nevet, telefonszámot kérek, és visszahívom a telefonálót. Isten áldása kísérje minden hévízgyörki lakos életét! Áldott Adventet
és kegyelmekben gazdag Karácsonyt kívánok!
Dr. Sánta János
plébániai kormányzó

26

EGYHÁZAINK ÉLETÉBŐL

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

Barthos Gergely református lelkész bemutatkozó sorai következnek:
Aszódon nőttem fel. Édesapám az Aszódi Fiúnevelő Intézet tangazdaságában dolgozott, mint agronómus, innen ment nyugdíjba. Édesanyám a Petőfi Gimnáziumban tanított, majd később Gödöllőre került a Református
Líceumba. Szolgálati lakásunk messze a város zajától, gyermekként végtelen szabadságot jelentő szántóföldek,
gyümölcsösök ölelésében húzódott meg. Egész életemet meghatározó élmény, hogy ilyen környezetben tölthettem gyermekéveimet. Már ezekben a felhőtlen, játékos időkben kezdte Isten szívembe plántálni azt az érzést,
hogy mi a célja az én életemmel. Persze ebből még túl sokat nem értettem, nem is igazán foglalkoztatott, de ha
valaki megkérdezte bátran válaszoltam, hogy lelkész (vagy esetleg nyomozó) szeretnék lenni.
Így teltek el középiskolás éveim is, melyeket a Gödöllői Református Líceumban töltöttem. Ez nagyjából
szó szerint értendő, hiszen a hajnali keléseket, indulásokat rendszerint az utolsó buszok valamelyikével való
hazaérkezés követte. Ezekhez az évekhez köthető életem másik két meghatározó eleme a sport és a zene. Sport
alatt elsősorban kosárlabda értendő, mely hosszú évek során teljesen az életem részévé vált, de igyekeztem
kipróbálni magam minden más labdajátékban is. A zene szeretetét már nagyon kicsi koromtól magamba
szívhattam, majd a zenei általános iskolában fejleszthettem. Így nagy lelkesedéssel kezdtem trombitálni, melyhez bár úgy tűnt van tehetségem, kitartásom annál kevesebb volt, főleg a kellő mennyiségű gyakorláshoz.
Bár nem mondhatom, hogy tudatosan készültem rá a középiskolás éveim vége felé közeledve egyre jobban körvonalazódott bennem, hogy amit kisgyermekként már éreztem, az valóban Istentől jövő elhívás, így
nem volt kérdés hogy a felvételi lapra mi kerüljön. Ezzel kezdetét vette egy újabb maghatározó, sok örömöt
és nehézséget hozó korszak. A teológiai évek alatt legfontosabb örömforrásom az a baráti kör volt, akikkel
együtt tanulva, imádkozva, mindent megbeszélve és egymást segítve tudtunk készülni a lelkészi szolgálatra.
Mai napig hálás vagyok Istennek, hogy ilyen barátokat adott mellém. Ez azért is nagyon fontos volt, mert a
teológián eltöltött évek alatt kell végleg eldőlnie annak a létfontosságú kérdésnek, hogy valóban az Úristen
hívása vezetett idáig vagy csak a saját gondolataim. Ez azonban sok- sok küzdelemmel, vívódással, lelki harccal jár. Ezekben a küzdelmekben vált bizonyossá számomra, hogy az a gyermeki érzés, melyet nem is tudtam
igazán akkor mire vélni, már akkor is Isten hívó szava volt.
Ez a bizonyosság adott erőt és bátorságot, hogy már teológusként minél több szolgálatot vállaljak. Nagy
meglepetésként ért mikor az akkor Hévízgyörkre kerülő fiatal lelkész Szabó Zoltán megkért, hogy az Aszódon
megindult gyülekezeti élet szolgálataiba vállaljak részt. Felemelő érzés volt látni, átélni Isten csodáját, amit ebb
en a maroknyi gyülekezetben végzett. Nagyon hamar szívügyemmé vált ez a kis gyülekezet, és elhatároztam,
hogy amíg csak tehetem, minél több szolgálatban ki veszem a részem Aszódon.
Sajnos ennek lehetősége szertefoszlani látszott a teológia éveinek vége felé közeledve, hiszen tudtam, hogy
ötöd év után valahova kihelyeznek majd, amibe beleszólásom szinte egyáltalán nincs. Szabó Zoltánnal, akivel
addigra jó barátságba kerültünk, sokat gondolkoztunk, hogy miképpen lehetne megoldani, hogy valamiképpen az aszódi szolgálatokban továbbra is részt vehessek, de minden próbálkozásunk kudarcba fulladt. Végül
bár szomorúsággal a szívemben, de azzal az imádsággal tettem Isten kezébe a dolgot, hogy Ő hívta létre az
aszódi gyülekezetet, Ő hívott el engem is, bármi is legyen az akarata azt követem. Így vártam a kirendelésem
időpontját. És milyen csodálatos az Úristen, egyik nap csörög a telefonom, Végh Tamás Budapest Fasori Gyülekezet lelkipásztora telefonál, hogy szeretné, ha náluk tölteném a hatod évet, és tud az aszódi gyülekezetről és
támogatja, hogy fasori gyülekezet mellett az ottani szolgálataimat továbbra is ellássam. Isten gondviselő keze
sokkal jobbat adott, mint amit képzelhettem vagy kérhettem volna, hiszen nem csak szüleimhez, az aszódi
gyülekezethez maradhattam közel, hanem egy csodálatos évet tölthettem el egy csodálatos gyülekezetben, egy
valóban lelki ember felügyelete, baráti-atyai tanítása gondoskodása alatt.
Az Úristen gondviselését éreztem abban is, hogy a hatodév elteltével egy évet tölthettem Budahegyvidéken,
Szabó István püspök úr mellett. Ez az év számtalan élménye mellett, tudatos készüléssel telt az önálló lelkészi
szolgálatra, melytől bár nagyon tartottam, de éreztem ,hogy hamarosan elkövetkezik. Így is lett amikor először
Fónagy Miklós esperes úr, majd Zmák József gondnok úr megkeresett, hogy vállalnám e a Hévízgyörki Gyülekezet lelkipásztori szolgálatát. Nagy örömmel fogadtam a hírt, hiszen Hévízgyörkhöz már addig is sok kedves
élmény kötött még teológus koromból. Nagy ünnepeken többször segédkeztem itt, helyettesítések alkalmával
több presbitert, gyülekezeti tagot megismerhettem már. Ugyanakkor tartottam is a felelősségtől, amit egy nagy
hagyományokkal rendelkező gyülekezet vezetése, pásztorolása jelent. De ebben is Isten vezetését látva nagy
örömmel elfogadtam a meghívást. Így kerültem ide Hévízgyörkre, és bátran mondhatom az eddig eltöltött idő
alapján, hogy az Úristen ismét jó helyre vezérelt.
Barthos Gergely
református lelkész
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Hévízgyörk legidősebb lakója
„… az élet él, és élni akar …”

Idősek Világnapja alkalmából Bobál István polgármesterrel köszöntöttük Deme Margit nénit, Hévízgyörk legidősebb lakóját.
Margit néni 1909. december 26-án született Hévízgyörkön, szülei Deme András és Hajdú Margit.
Édesapja az I. világháborúban életét vesztette. Édesanyja két gyermekével, Margittal és Andrással özvegyen maradt.
Rövid ideig árvaházba kerültek, majd édesanyjuk férjhez ment az akkor igazgató-tanító Szabó Lajoshoz, aki református kántor-tanítóként tanított a Hévízgyörkön a múlt század első évtizedében.
Margit néni varrónőként dolgozott rengeteg tanítványa volt. A legbüszkébb a szegényeknek varrt ruháira, de varrt
előkelő hölgyeknek és uraknak egyedi ünneplő, esküvői, báli ruhát. Mint mondta:
„…a munka szeretete az emberek és az élet szeretete, amely nem más mint Isten szeretete.”
Egyedül élt Rákoshegyen, amikor combnyaktörést szenvedett. Mivel Baptista vallású volt, a Baptisták Kiskőrösi szeretet
otthonába került egy rövid időre. 2001 novemberében tudomást szerzett édesanyja
testvérének a fia, Hajdú Sándor és felesége,
hogy mi történt Margit nénivel. Kötelességüknek érezték, hogy gondoskodjanak
róla, hogy öreg napjaira ne maradjon magára. Így került vissza szülő falujába Hévízgyörkre, ahol meleg családi szeretetben
tölti idős napjait.
Isten éltesse Margit nénit boldogságban,
békességben és reméljük egy esztendő
múlva együtt ünnepelhetjük 100. születésnapját!
Rabné Harkai Judit

Margit néni köszöntése

Bobál Jánosné és családja Erdélyben járt!
2008. augusztus 14-én elindultunk Erdélybe.
Hosszadalmas keresés után megtaláltuk Polyák Pál hadnagy meglelhető sírhelyét,
aki 1944. szeptember 1-jén Hősi halált
halt Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgyében.
A hősi temetőben felállítottuk a
kopjafát, amit Babcsi Gábor lelkész
úr Isten igéjével megáldott. A temetővel szemben élő Piroska néni, aki
végig kísérte az eseményeket, elmondása szerint, rengeteg katonát ismeretlenül közös sírba helyeztek el, de
a tiszteknek külön koporsó és sírhely
járt. Vántsa Zoltán úr segítségével elindultunk az Úz- völgyébe, útba ejtettük az
Aklos csárdát ahol a csaták zajlottak. Ahol
Polyák Pál hadnagy elhunyt. Az Úz-völgyébe

érve a kaszárnyákat láttuk meg először. Az emlékműnél gyönyörű szép székely kapun léptünk be. A Hősi halottak nevét márvány
tábla őrzi. Amin Polyák Pál hadnagy
neve is szerepel.
Megrendülve, de Isten segítségével megnyugodva indultunk hazafelé.
Ott tartózkodásunk alatt olyan szeretetben és segítségnyújtásban részesültünk, amit el nem felejtünk.
Köszönetet mondunk:
Vántsa Zoltán úrnak
Csíkszentmárton polgármesterének, Babcsi Gábor református lelkésznek, Vitos József temető gondnoknak
Isten áldja meg őket.
Özv. Bobál Jánosné és családja.
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Hajlékunk védelme
Hajlékunk védelme az illetéktelen behatolóktól nagyon fontos, hiszen az otthon biztonsága minden időben a legfontosabb dolgok közé tartozott. Ez az a hely, ahol mindenkinek biztonságban kell éreznie magát, tehetünk ellene, hogy
a munkával nehezen megszerzett javak a betörők könnyű prédájává váljanak. Tanuljunk a hétköznapok szomorú
példáiból, ne várjuk meg, amíg mi is áldozattá válunk. Tudomásul kell vennünk, hogy értékeink biztonságáról sem
a rendőrség, sem más kívülálló nem gondoskodhat, lakásunk, házunk erősített védelméről elsősorban nekünk kell
gondoskodni.
Környékünkön a betöréses lopások a legjellemzőbb vagyon elleni bűncselekmények. Mindenki hallhatott esküvő,
temetés, családi programok alatt elkövetett bűncselekményekről, amikor távollétünk alatt otthonok, hétvégi házak,
külterületi épületek kerültek teljes kifosztásra.
Távolétünk ideje alatt rokonok, barátok bevonásával, segítségével védekezhetünk ugyan az ilyen jellegű események
megelőzésére, de mi történik akkor, mikor a hétköznapjainkat éljük? Járunk dolgozni, bevásárolni, orvoshoz vagy csak
rövid időre elutazunk? Ilyenkor házunk, tulajdonunk védtelen marad! „Az én házam, az én váram” - tartja a mondás.
Vajon igaz ez az Ön esetében is? Hogyan védhetjük meg tehát otthonunkat?
Egyszerű és modern megoldás az elektronikus védelemmel kombinált távfelügyelet.
Napjainkra egyre szélesebb körben elterjedtek elektronikai védelmi rendszerek. Ezen rendszerek feladata, hogy
jelezzék a tulajdonosnak az illetéktelen behatoló jelenlétét. Képesek egész nap vigyázni otthonunkra, műhelyünkre,
üzletünkre. Riasztó rendszerünket telefonvonalon keresztül ügyeleti központra kapcsolhatjuk, itt hozzáértő, képzett
emberek értékelik a beérkezett jelzéseket, és ezek alapján eldöntik szükséges-e a helyszínre küldeni járőrszolgálatot,
rendőrséget, bizonyos esetekben polgárőrséget, vagy értesítik a rokonokat, szomszédot, de akár orvosi segítségkérést
is alkalmazhatnak, ami különösen idős embereknél lehet nagy és gyors segítség is. Tudnunk kell, hogy az elektronikus
védelmi rendszerek hatékonyan egészítik ki a hagyományos mechanikai védekezést, nem helyettesítik azok meglétét,
hanem összességében növelik a védelem hatékonyságát.
Mikor hatásos a riasztórendszer?
Ahhoz, hogy a riasztórendszerek hatásosak legyenek, az épület gyenge pontjainak elemzése van szükség. A sikeres
tervezéssel és telepítéssel csak akkor lehet számolni, ha a védett épület adottságainak figyelembevételével a készülékek
kiválasztását és telepítését hatósági bizonyítvánnyal és vizsgával rendelkező szakember végzi.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az a lakás vagy ház, ahol elektronikus védelmi rendszer működik, sokkal kevésbé van kitéve az illetéktelen behatolás veszélyének, sokkal
nagyobb a visszatartó hatása, mint az olyan esetekben,
ahol látszólag sincs különösen nehezítő körülmény.
Minden Hévízgyörki lakos vagy vállalkozó kedvezményes bekötési lehetőséggel
élhet mostantól! Magánszemélynek már
havi 1500,- Ft-tól (a szolgáltatás paramétereitől függően) kivonuló szolgálattal 4500,- Ft-ig terjedő díjak mellett
felügyeltetheti tulajdonát.
Kedvezményesen alacsony áraink
az országban a legalacsonyabbak közé
tartoznak. Egyedi és csoportkedvezmények is igénybe vehetők!
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! Hívjon, keressen minket bizalommal.
További információk a www.topcopsecurity.hu oldalon, illetve Kitka Nándor területi képviselőnél a
0670/978-64-04-es telefonszámon.
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„ A számítógép kapu a világra”
A magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány államilag támogatott, ingyenes internet- és számítógép kezelői tanfolyamot
szervezett a hévízgyörki művelődési házban. A 3 egymást követő napon tartandó tanfolyam során a résztvevő
könnyedén elsajátíthatta az Internet, az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos felhasználói szintű ismereteket.
Ismerkedhettek, társaloghattak az Interneten, barátokra tehettek szert. A tanfolyamon résztvevők névsora.
Juhász Istvánné 2192 Hévízgyörk, Hajnal u. 6. • Juhász István 2192 Hévízgyörk, Hajnal u. 6. • Izrael Péterné 2192 Galgahévíz, Szabadság út. 19. • Batta Zsuzsanna Szilvia
2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 36. • Povázson Mihályné 2192 Hévízgyörk, Úttörő út. 53. • Zinner Istvánné 2173 Zsámbok, Akácfa u. 2. • Varga Károly 2193 Galgahévíz,
Szent István út. 4. • Rappai Krisztina 2192 Hévízgyörk, Szécsényi u. 46. • Keresztesi Jánosné 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 14. • Szovics Mihály 2192 Hévízgyörk, Ady E. út.
58/a. • Német Sándor 2192 Galgahévíz, Fő út. 256. • Német Sándorné 2192 Galgahévíz, Fő út. 256. • Tóth Ferenc Lászlóné 3000 Hatvan, Dembinszky út. 56. • Tóth Ferenc
László 3000 Hatvan, Dembinszky út. 56. • Nagyrédei Istvánné 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 400. • Szabó Zoltán László 2192 Hévízgyörk, Akácvirág út. 28. • Aszódi
Pálné 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 9. • Mrkva Andrásné 2192 Hévízgyörk, Vörösmartyu. 23.

Könnyűgépkezelői tanfolyam
Hévízgyörkön
„Lépj előre egyet”program keretében ingyenes könnyűgépkezelői szakképesítésben részesült 110 vizsgázó
Hévízgyörkön. A tanfolyam az Állami Foglalkoztatási
Hivatal a „Lépj egyet előre!” felnőttképzési program keretében szerveződött. A Barhács és Társa oktatás-szervező cég először negyven, majd második alkalommal
hetven felnőtt részére hirdette meg a képzést. Vizsgázók az oklevelüket november 8-án kapták kézhez Hévízgyörkön a Művelődési Házban. Külön köszönet illeti
a Galgaépszer Kft. ügyvezetőjét, Csoma Istvánt továbbá
a Benkó és Társa Kft. vezetőjét, Benkó Lászlót, akik a
felkészüléshez rendelkezésre bocsátották targoncáikat.

Köszönet nyilvánítás
Tisztelettel köszönjük meg mindazoknak, akik részt vettek
KOVÁCS MIKLÓS édesapa temetésén, elhozták virágaikat, és elkísérték földi utolsó útjára
Gyászoló család
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Magyar Bajnoki cím az Adrián
Beszélgetés Rozsnyay Domonkossal
Amint hallottuk Magyar Bajnoki címet szereztetek.
volt. A csapat két serdülőkorú versenyzője Neszmélyi
Elárulnál erről kicsit többet?
Márk, OP-ban versenyző klubtársam és magam voltam.
Robival, Marsival (Czeizel Jonatán) hármasban már
Idén október 6-9. között Biográdban volt a Magyar
régóta összeszoktunk, hiszen évek óta nagyon sok időt
Nagyhajós Tengeri Bajnokság, melyet másodszorra
töltünk együtt edzéseken, edzőtáborokban, vízen és
írtak ki utánpótlás korú csapatoknak. Egyesületi, a
parton egyaránt. A feladatok javát hármasban oldottuk
balatonföldvári SPARTACUS Vitorlás Egyletben vitorlázó
meg, legtöbbször Robi kormányzott.
társaimmal a Honda illetve a Stabilo támogatásával
indultunk. Az utánpótlás osztály számára biztosított
És hogy jött össze a bajnoki cím?
Jeanneau Sun Odyssey 32 i típusú hajókkal. Ez nem egy
tipikus verseny hajó, de mivel mind a 9 induló számára A versenyen változó szélviszonyok között 2 túra futamot
egységes hajót biztosítottak – több-kevesebb sikerrel -, így és 5 pályaversenyt tűztek ki a szervezők a Biográd előtti
adott volt egy jó hangulatú verseny, ahol összemérhettük vízterületen. Összességében 4 első, 1-1 második és
tudásunkat a megszokottól eltérő körülmények között.
harmadik helyet szereztünk. Az utolsó futamon már
nem indultunk, mert annak eredményétől függetlenül
Mit értesz azon, hogy a megszokottól eltérő körülmények? megnyertük a versenyt. Így az egyre erősödő szélben
visszavittük hajónkat a több mint 35 mérföldre levő
Mi mindannyian kishajókban versenyezünk idehaza,
kikötőbe, ahol leadtuk, és így időben visszaértünk az
illetve nemzetközi vizeken, válogatott keretekben.
ünnepélyes díjkiosztóra. Azt gondolom, hogy sikerünket
Ezúttal, a megszokott 1-2 személyes egység 5 gyerekre és
elsősorban
összeszokottságunknak
köszönhetjük.
1 kísérő felnőttre bővült. Ez adta a hajó teljes létszámát. A
Nagyon jó érzés volt más hajóosztályokban győztes,
méretek is mások. Amíg saját hajóink 5–15 m2-nyi vitorla
neves olimpikonok mellet a dobogón állni.
felülettel rendelkeznek addig itt a legkisebb vitorla is
ennek többszöröse. Hajóink súlya nem igen haladja meg
Hogyan tovább?
a 100 kg-ot, most pedig több tonna súlyú hajót kellett
kordában tartanunk. Ez a feladatok pontos felosztását Megkezdődtek a téli edzések, mely elsősorban az erőnlét
igényli, és alkalmanként, bár ritkábban, de lényegesen növelését szolgálja. Decemberben Olaszországba
nagyobb fizikális igénybevételt.
megyünk versenyre, majd követik egymást a hazai
edzőtáborok, illetve adriai felkészítő edzések és versenyek.
Megneveznéd a csapat összeállítását?
Jövőre Balatonfüreden lesz hajóosztályunk junior Európa
Bajnoksága. Egy nagyon feszített programmal készülünk
Természetesen. Felnőtt kísérőnk Bendicsek József volt,
a hazai rendezésű kontinens bajnokságon való jó
aki többszörös bajnok STAR osztályban – mely hajót pl.
szereplésre.
Pogány Madonna című filmben is látni lehet. Nagyon jó
volt vele együtt lenni, mert rengeteg tapasztalattal bír a
A bajnoki címhez gratulálunk és sikeres felkészülést
legkülönbözőbb viszonyok között és ezen tapasztalatokat
kívánunk!
megosztotta velünk. Kezdettől fogva hagyott bennünket
– szerkesztő –
kormányozni, taktikát meghatározni. Ha más véleménye
volt felhívta figyelmünket arra, hogy végig gondolhassuk
Rajt előtt a csapat
döntésünket. A három ifjúsági korú versenyző Bakóczy
Robi – szintén többszörös magyar bajnok, Czeizel
Jonathán – társam a 420-as osztályban, és Ruby Viktor
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HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT INDUL
HÉVÍZGYÖRKÖN!
Várunk mindenkit, aki szívén viseli hagyományaink ápolását és kedvet érez
a táncoláshoz, énekléshez!
Első megbeszélés: 2008. december 10. (szerda) 19 óra
Művelődési Ház

Házhoz megy
a MIKULÁS

Kedves szülők!
Aki szeretné,
hogy gyermekét
otthonában látogassa
meg a Mikulás,
azt kérjük, jelezze
a Hévízgyörki Művelődési
Házban
Elérhetőségek:
06-28 436 446
06-30 384 3447

SZILVESZTERI
S
ZIL
BÁL
B
ÁL
A HÉVÍZGYÖRKI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A HAJNALIG TARTÓ ZENÉRŐL
A FAVORITES ZENEKAR
GONDOSKODIK
ASZTALFOGLALÁS:
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEFON: 06 28 436 446
06 30 740 9609
06 30 384 3447
(APERITIF, BŐSÉGES VACSORA ,
SÜTEMÉNY, GYÜMÖLCS, POHÁR
PEZSGŐ, ÉJFÉL UTÁN TÖLTÖTT
KÁPOSZTA, VIRSLI)

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

