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Elfogult vagyok…
Bevallom: az elfogultságot – vonzalmat, rokonszenvet,
ellenszenvet- általános emberi tulajdonságnak tartom.
Olyannyira általánosnak és olyannyira emberinek, hogy
azt érzem, embernek sem egész az, aki hatásuk alól kivonja magát, vagy már eleve közömbös, érzéktelen a hatásukra. Meggyőződésem: valami az emberi teljességből
hiányzik ott, ahol az elfogultság hiányzik.
Hát nem elfogultság az, ahogyan a szülők ragaszkodnak a gyerekeikhez? És a gyerekek ragaszkodnak a szülőhöz? És nincs abban is elfogultság, ahogyan az ember
a szülőházát látja más házakhoz képest, a szülőfaluját –
a szülőföldjét – más tájakhoz képest?
Amikor 2006 őszén a község szavazó polgárainak bizalmából Hévízgyörk polgármesterévé választottak, ez az
elfogultság tovább erősödött bennem, mert ezt az általam
legáltalánosabb (belső) emberi tulajdonságot – emberi
alapvonást -, aki gúnyolja, megveti az magát az embert az
emberiséget gyalázza. Gondoljunk arra, hogy az emberek
döntő többsége – a bő kilencvenegynéhány százaléka –
természetesen mindenütt a világon elfogultan ragaszkodik vonzalmaihoz: szerelméhez, családjához, barátaihoz,
hivatásához, templomához, kocsmájához, szülőföldjéhez,
szülőfalujához és lakóhelyéhez.
Polgármesterségemnek már az első napjaiban ez az elfogultság jellemezte munkámat és ez határozta meg képviselőtársaim többségének a jövőre vonatkozó akaratát
is. Együtt fogalmaztuk meg: minden hévízgyörki polgár
nem szolgálhatja lakóhelyét egyenlő módon, de tenni érte
és szolgálni őt mindenkinek egyaránt kell. A szülőfalunak
ugyanis születésünk első percétől kezdve adósai vagyunk,
s ezt az adósságot sohasem tudjuk kiegyenlíteni.
Azért foglalkozom ilyen sokat az elfogultság kérdésével, mert erre az elfogultságra alapozva vettük számba
terveinket, lehetőségeinket. Ez egyáltalán nem volt könnyű feladat, mert Dócziné ládája minden olyan értéket
is magába nyelt, amire épp nagy szükségünk lett volna.
Nem sikerült megtalálni például Hévízgyörk fejlesztésének hosszú távú programját, amire a következő évek
tervei, teendőit építhettük volna. A költségvetés előző
négy évéről kiderült, hogy nőttek a működési kiadások,
viszont csökkentek a felhalmozási összegek, s ezekkel
párhuzamosan jelentősen apadt az önkormányzati normatív támogatás mértéke. A lehetőségeket minimalizálta
a jelentősen emelkedő infláció. A kedvezőtlen előjelek
ellenére fejlesztési elképzeléseink programját bátran,
mondhatnám azt is, hogy önmagunkban bízva, elfogultan terveztük.
A teljesség igénye nélkül bemutatom munkánk néhány
részterületét, amelyek között nem akad olyan, amelyben
nem történtek „világot megrázó dolgok”, sikerrel tudtuk
biztosítani az „apró lépések” módszerén nyugvó eredményességet. Napjainkban az is elismerésre méltó, hogy
minden megrázkódtatás nélkül tudtuk működtetni intéz-

ményeinket, s az igények szerint megvalósítottunk olyan
kérdéseket, mint például az orvosi rendelő biztonságos
közlekedésének kiépítése.
A szomszédos településeket megelőzve bekapcsolódtunk a „Lépj egyet előre” elnevezésű szakmásító programba, amelynek segítségével közel száz fő könnyű és
nehézgépkezelői bizonyítványhoz jutott. Február 9-én
– állami támogatással- újabb képzés indult amelynek keretében minden állástalan, regisztrált munkahelykereső
vagy munkahellyel rendelkező magyar állampolgár részt
vehet. A képzés széles skálán mozog: biztonsági őr, kazánfűtő, hegesztő, óvodai dajka, masszőr virágkötő, adatrögzítő, parkápoló képesítést egyaránt lehet szerezni. Segíteni
kívánjuk az önhibájukon kívül vagy önhibájukból szakképesítést nem szerzettek tanulását, mert nagyon hiszünk
abban, hogy hazánk – és hazánkon belül községünk gazdasága is – a kiművelt emberfők sokaságától függ.
Elfogultságom
térképén
található
nemcsak
Hévízgyörk, de egész tájegységünk egyik legnagyobb
értéke, kincse a XIII. században épült „öregtemplom”,
melynek létére támaszkodva megalapozhatjuk községünk
idegenforgalmát. A Tószegi falurész az artézi kúttal, egész
környezetével kínálja, hogy az idegenforgalom vonzó része, helyi bázisa legyen. Mindezt szerencsésen kiegészíthetik a Hévízgyörki Nyár kulturális rendezvényei, a szüreti bál látogatottsága, ami szinte egy mozgó múzeummá
fejleszthető. Kiaknázatlan és kihasználatlan értéket jelent,
hogy községünkben három népdalkör működik, s joggal
nevezhetnénk Hévízgyörköt „Éneklő falunak”. A közeljövőben elkészülő „falumúzeum„ udvara, kertje helyet adhat a Galga menti népdalkörök, népzenekarok bemutató
– színpadának.
Igen sok dologról kellene szólnom, mert a 2006-ban
alakult önkormányzati képviselő-testület – talán az elfogultsága miatt is – igen bátran tervezett, s kezdeményezéseitől azt remélte, hogy viszonylag rövid idő alatt
korszerű, európai szintű és gazdagságú arculatot adhat
Hévízgyörknek. Ebben az európai „viharsarokban” – anynyi ókori, középkori nép temetőjében – magához a puszta
fennmaradáshoz is hihetetlen szívósság kellett. Ütközők
voltunk évszázadokon át. Jó volna végre azzá válni az
ütközőből, amire szintén alkalmassá tehet a helyzetünk:
híddá és kapoccsá kívántunk lenni a jelenlegi mozgások,
áramlások, az egymással megbékélt polgárok között.
„Itt és most” sok a dolgunk. Ma már látható, hogy a
munkánk neheze még hátra van. Azt mondta Kossuth:
„Azok a nemzetek a legboldogabbak, amelyek a legkevésbé kormányoztatnak. Csupán az önkormányzat teszi
az embert nagykorúvá.” Egy polgármester csak a képviselőkkel együtt – s a településének lakóinak egyetértésével,
támogatásával lehet sikeres.
A teljesség igénye nélkül említek néhányat a megoldásra vállalt és váró feladataink közül, s azonnal látha-
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tóvá, indokolttá válik, miért van szükségünk mindanynyiunknak az elfogultságra… Módosítottuk a község
településszerkezeti tervét, amely előírja a lakóterület
fejlesztését az egykor erdő besorolású ingatlanon. Itt 36
építési telket alakítottunk ki. A jelenleg honvédségi határrészben, valamint a Fiúnevelő intézet mezőgazdasági
művelésű területén ipari parkot, különböző raktárakat
kívánunk létesíteni. Pályázatot készítettünk Főtér-program megépítéséhez, helyi pihenőparkok, közösségi terek létesítéséhez, játszóterek felújításához, az Általános
Iskola bővítéséhez, fűtési rendszerének korszerűsítéséhez,
a Művelődési Ház modernizálásához, kerékpárutak kialakításához, és így tovább. Tudjuk, ma már semmit nem
adnak ingyen, senkinek nem repül a szájába sült galamb.
Mindenért keményen kell küzdeni, dolgozni, személyes
kapcsolatokat mélyíteni, miközben érvekkel csatázunk,
elfogadható indokokat sorakoztatunk fel terveink jogosságának igazolására. Küzdelmeink első eredményei már
láthatóak. Pályázati támogatásból évtizedes tervet valósítunk meg, amikor az úgynevezett Bitter- közt korszerűsítjük. Elkezdődik a burkolat nélküli utak beborítása.
Épül a leendő piactér, bővül a bevásárló központ, s hogy
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kényelmesebb legyen a vásárlás elkészül a szükségletnek
megfelelő parkolóhely is. A felszíni csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítéséhez 340 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert községünk. Kevesen hittek abban, hogy az árkokat fedél borítja majd és most ez
is valósággá válik. Elhitték volna, hogy új utak épülnek,
hogy új kerítést kap a temető? Hogy teljes lesz községünk
infrastruktúrája?
Nagyon sok kérdést feltehetnék még, amelyre határozott igen lenne a válasz még a hitetlenkedők részéről is.
Igen, a megválasztásunk óta valamivel több, mint két esztendő telt el. De elfogultságom nem csökkent az elmúlt
hónapokban. Sőt, tovább erősödött! És még tovább erősödik, ha a ma még mindent elutasítók, az eredményeket
megkérdőjelezők is megértik: „Nem mások ellen, hanem
másokkal szövetségben kell élnünk az életünket, s ebben
a szövetségben a tudatos tevékenységé lehet a döntő szó
… ”Ezt a szándékot erősítsük, ezt az elhatározást és akaratot mélyítsük, az Úrnak 2009-ik esztendejében.
Bobál István
polgármester
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Hősök
Kedves Hévízgyörkiek, Tisztelt Emlékező Barátaim!
A közelmúltban egy hihetetlenül szép és nagyon emberi
történetet hallottam, s úgy érzem, hogy a hallottakat meg
kell osztanom Önökkel, ezen a mai ünnepen. Az történt,
hogy Tábik József hévízgyörki lakos családja elindult
Erdélybe, a távoli csíkszentmártoni haditemetőbe, hogy
az unokákkal, a gyerekekkel, a szülőkkel, meg a nagymamával együtt köszöntsék kedves rokonukat, Polyák Pál
tartalékos hadnagyot, aki Hévízgyörkön egy zsúpfedeles
parasztház földes padozatú szobájában 1917-ben született,
s 1944. szeptember elsején a haza védelmében hősi halált
halt az Úz – völgyében lévő Aklos – csárdánál.
Évtizedek múltak el a haláleset
óta, amíg végre, hosszas keresés,
nyomozás után megtudták, hol
nyugszik a kedves rokon, aztán
útnak eredtek, mint a mesebeli
vándorok, akik még egyszer találkozni akarnak a hőssel, aki szemefénye volt a szüleinek, és akik
kimondhatatlanul nehéz, kemény
munkával biztosították, hogy fiuk
az aszódi ágostai hitvallású gimnáziumban érettségizzen, majd
a főiskola elvégzése után a megszerzett tudását tanárként adja át
az új nemzedéknek.
Tudom, hogy a hősök emlékét őrző hazaszeretet lélekben el
– elszárnyal a messzi idegenföld
katonasírjaihoz. Elpanaszolja a
haza és a család bánatát, örömét,
elsírja az itthon kesergő szülők,
özvegyek és árvák bús siralmát. A
drága sírok ilyenkor mintha megnyílnának, a porladó hősök mintha sírjaikból kikelve megelevenednének, mint a felsírt halott.

És a szegény hadiárva elé áll az édes jó apa, akire az
ifjú talán nem is emlékszik. De feljön a sírjából az elköltözött férj is, aki virágos katonasapkával, nótaszóval, s
a győzelmes hazatérés bízó reménységével indult az öldöklés mezőire, ahonnan soha többé nem tért vissza szerettei közé. És felsorakoznak falunk, meg az egész Galga
mente daliás, viruló ifjai, akiktől azt várták egykor a szülők, hogy majd megroskadt életük támaszai lesznek, s a
reménységből egy egész életen keresztül hurcolt nehéz
fájdalom lett. De eljönnek hosszú sorban, hogy megmutassák tátongó sebeiket a testvérek, rokonok, jóbarátok,
mind – mind, akikhez a szívünk hozzá volt nőve, s akiknek szörnyű kimúlását soha elfelejteni nem tudjuk.
Jól esik a léleknek ez az álmodozás, és kedves a szívnek ez a
káprázat is. De a valóság kegyetlen, mégis tudomásul kell vennünk, hogy számukra nincs más
lehetőség, mint hogy az ő dicső
emlékük felett kegyelettel virraszszunk, tetteiket márványba véssük,
hogy hirdesse a késő utókor előtt
hőseink hazaszeretetét és az anyaföldért hozott nagy áldozataikat.
Tisztelt Hévízgyörkiek! Tudom, hogy mindannyian nem indulhatunk hőseink sírjának a megkeresésére, és arra sincs semmi
biztosítékunk, hogy megtaláljuk a
csatamezők valamelyikén hősi halált halt kedvesünket. A már többé
meg nem élhető találkozást kívánjuk pótolni ezzel az emléktáblával, amelyen a magyar történelem
legfényesebb dátumai ragyognak:
– 1848, 1914, 1918, 1945, 1956.
Nagyon hiszem, hogy ezek az esztendők figyelmeztetnek bennünket: – a haza nem az a hely, ahol érvényesülni tudok, ahol
meg tudom értetni magamat. A haza sokkal több ennél.
A haza az ezer esztendő alatt elgondolt nemzeti törekvéseknek, megálmodott reménységeknek, történelmi emlékeinknek az összessége. A haza az a föld, amelyen őseink
éltek, s melyet hőseink vérükkel öntöztek.
Itt, a hősök emléktáblája mellett szálljunk magunkba
és egymás megértésével fogadjuk meg: – minden körülmények között igaz emberek, s hazájukat szerető magyarok maradunk. Magyarok, akiknek szívét mindennap
megdobogtatja a hősök példája és önfeláldozása. Az ünnepi pillanatot egy kérésre is felhasználom, s azt kérem,
hogy az emléktáblán mindig legyen egy szál virág, s ha a
temetőben járunk, mindig álljunk meg ezen a helyen, s legyen néhány pillanatunk az emlékezésre, a mindennapok
nehézségeinek legyőzéséhez szükséges erőgyűjtésre.
Köszönöm, hogy meghallgattak Bobál István.
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Tizenötödike
Tisztelt Ünneplő Hévízgyörkiek,
Hölgyeim és Uraim, Fiatal Barátaim!
Amikor a mai emlékezésre, március tizenötödikének
a köszöntésére készültem, a kokárdát készítő legnagyobb unokám megkérdezte tőlem: - Mondd, nagyapa!
Miért március 15-e a legnagyobb nemzeti ünnepünk?
Válaszolhattam volna Eötvös József egyszerű, de a lényeget mégis megfogalmazó rövid mondatával: - Azért, mert
1898-ban maga a nemzet ezt a napot választotta ünnepéül. Aztán a sokat megélt nemzedékem tagjai nevében
én magam is kíváncsivá lettem: - De miért ezt a napot
választotta gyász- és örömnapokban oly gazdag történelméből a nemzeti emlékezet?
Érveltem, s az 1848-ban történteket soroltam: Március 15-e különleges, kitüntetett napja múltunknak.
Nem egy török fölötti győzelem, nem egy Habsburg-ellenes felkelés, nem egy népforradalom napja, hanem
mindezen tartalmakat összefogó ezredéves szökőnap.
Március 15-én a népszabadság, a sajtószabadság, a jogegyenlőség, és a parlamentáris kormányzás kivívása fonódott egybe a nemzet kiváltságos és szolgasorsú rétegei
között. Magyarország és Európa a történelem során először találkozott össze egymással, eddig soha nem volt és
nem látott örömmámorban. És, ami a nap jelentőségét
tovább növelte: - március 15-én a nemzet a szabadságot
és az önállóságot a maga erejéből vívta ki. Igen, a magyar forradalmat a márciusi ifjúság, a pesti nép indította
el a régtől érő készülődések spontán áradásával. . Ebbe a
pesti napba aztán sok minden belefért. Az is, ami az nap
Pozsonyban, a diétán történt: a közteherviselés kimondása, az úrbérrendezés elfogadása, ami később meghozta,
törvénnyé emelte a jobbágyfelszabadítás rendezését.
Tulajdonképpen már ennyi is bőven elegendő lenne
egy eseménysorozat egyetlen napba való sűrítéséhez.
Ennél azonban sokkal több történt. E naphoz nemcsak
Petőfi Nemzeti dala, a ritkán közölt 12 pontos nemzeti
program, nemcsak Táncsics kiszabadítása kapcsolódott,
hanem egy korai szabadságharc is. A fiatal nemzet fogékony emlékezetébe hősök, áldozatok és mártírok neve,
családi drámák vésődtek bele mindmáig kitörölhetetlen
erővel. Az a mi hibánk és valamennyiünk bűne, hogy
nem tartottuk és ma sem tartjuk számon azt a 172 hévízgyörki zsellért, töredéktelkes szegénylegényt, akik
Kossuth hívó szavára önként léptek be a nemzetőrségbe.
Valamennyiünk szégyene, hogy az évtizedeken át tartott
márciusi ünnepeinken soha nem emlékeztünk azokra a
hévízgyörki jobbágyokra, akik gondoskodtak a falunkon
átvonuló szabadságharcosok ellátásáról, az isaszegi, turai,
hatvani csatákból pihenésre visszavontak erőgyűjtéséről, békés óráiról. Arról sincs sok emlékünk, hogy 1849ben „harctérré” változott az egész Galga mente. Először
a viszszavonuló osztrákok, majd ezt követően a császár

hívására a szabadság leverését segítő cári orosz csapatok
raboltak, s pusztítottak el mindent, ami érték volt őseinknek. A zsarnokság összefogott a zsarnoksággal, és a szabadságára, függetlenségére mindig büszke magyar nemzet ismét az önkény áldozata lett. Évtizedekig nem ünnepelhettük március 15-ét. A két világháború közti korszak
sem békélt meg igazán 48 szellemével, vagyis igazából 48
szelleme utasította el a német felsőbbrendűséget hirdető
ideológiát.
1848. március 15-e emlékét 1945 után a fiatal magyar
népi demokrácia iktatta törvénybe. Akkoriban úgy látszott –, a földosztás, az újjáépítés, az alkotmányosság, és a
parlamentarizmus, a sokszínű sajtó ezt a reményt táplálta
–, hogy a népi Magyarország valóban 1848 szellemének
örököse lesz. Csakhamar kitűnt, hogy a 48-as nemzeti
vívmányok, a polgári szabadságjogok, az érdekképviseleti pluralizmus nem fér össze a sztálini diktatúra mintájára kiépített Rákosi-rendszerrel. 48 szellemét ismét
száműzték. Csak a legjobbak, a legbátrabbak – ha a nap
nem is volt állami ünnep – emlékeztek tisztelettudóan és
kegyelettel, ha nem is felszabadult örömmel, de mindig
azzal a hittel, hogy eljön az idő, amikor lényegében történelmünk legszebb, legemlékezetesebb, legegyetemesebb
napját köszönthetjük március 15-én, mint történelmünk
legnagyobb és legmagyarabb nemzeti ünnepét. Hazánk
népe végigjárta a hosszú utat a türelemtől, a tűréstől a
kétségbeesésig, a lázadásig.
1990-ben a legbátrabbak és a harcra leginkább készek
összeroppantották a hatalmas Szovjetunió természet elleni politikai rendszerét. Megvillant egy nép önérzete,
farkasszemet nézett elnyomóival: – szabadságot, emberi
jogokat, valamint emberi életet követelt és harcolt ki magának a magyar. Helyet foglaltunk Európában, a felnőtt
nemzetek sorában. Bebizonyítottuk a világnak: - vagyont,
jólétet, függetlenséget, sőt országot is elveszíthet egy
nemzet, de magát a nemzetet rabságban tartani, megölni,
megsemmisíteni nem lehet, hacsak maga nem pusztítja
el önmagát. Hát mi élni akartunk és akarunk, szabad hazában, gazdag és vidám községben, jókedvvel és bőséggel
újabb boldog ezer esztendőt.
Ebben a meggyőződésben és reménységben merem a
szabadság pirosbetűs a mai ünnepi megemlékezés minden
résztvevőjét, és az ünnepünket a tévé képernyőjén figyelemmel kísérőket arra kérni, hogy ha ijeszt is bennünket
a körülöttünk felgyűlt tengernyi panasz, higgyenek bízó
reménységgel a szabadság erejében. Ha nem is lehetünk
mindannyian Petőfi Sándorok, vagy Zrínyi Miklósok, aradi vértanúk, vagy ötvenhat forradalmának pesti srácai,
szívünk minden dobbanásával, agyunk minden gondolatával,, ha kell, akkor önmegtagadásunkkal, önzetlen kötelességteljesítésünkkel segítsük egységessé, naggyá és gazdaggá tenni lakóhelyünket. Mindehhez az kell, hogy megértést, közös gondolkodást teremtsünk a közéletünkben.
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A márciusi ifjak lángoló lelkesedésében, szabadságvágyában, Petőfi „Talpra magyar”-jának pattogó ritmusában egy egész nemzet törhetetlen hite és egyetemes
élniakarása szólalt meg. Maga Széchenyi István gróf – aki
pedig Kossuth Lajossal teljesen ellentétes utakon kereste a nemzet boldogulását -, azt írta ezekben a napokban:
-„Támogatni kell Kossuthot és Batthyányit! El kell hallgatni minden gyűlöletnek, ellenségeskedésnek!” Ennek
az egységnek a gondolata legyen jelen a mi hazaszeretetünkben is. Tudjunk küzdeni, dolgozni mások boldogulásáért: - úgy foglalkozzunk a köz ügyeivel, hogy utakat
építsünk, csatornázzunk, iskolát nagyobbítsunk, kultúrházat bővítsünk, vagyis falunk gazdasági megerősítéséért
dolgozzunk. Dolgozzunk tűzzel-vassal, felvilágosítással,
komoly összetartással, és egymáshoz húzó szeretettel,
barátsággal azért, hogy belátassuk mindenkivel:- annyi keserves csalódás, zsarnokság és megaláztatás végre
megtaláljuk az anyagi és szellemi törekvésekben, a versek
összecsengő rímében, erkölcsben, szokásban, a nóták érzésvilágában, a táncok ritmikus szépségében, amit őseink
hagytak ránk. Tudjuk, igazán boldog világ csak akkor lesz
a földön, hogyha nem ásít majd körülöttünk félelmetesen
a munkanélküliség, ha lesz mindenkinek jó fűtött lakása, puha kenyere, egyszóval emberhez méltó élete és jut
mindenkinek szellemi táplálék is, amellyel a szép iránti
vágyát kielégítheti. Mindez természetesen nem jelenti az
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emberek közötti teljes egyenlőséget, hiszen ez az erkölcsi,
szellemi és fizikai adottságok sokfélesége miatt a földön
kivihetetlen, ezért Önöktől másfajta egyenlőséget kérek:
- legyünk egyenlők a kötelességeink teljesítésében, feladataink ellátásában.
Tisztelt Ünneplő, Falubéli Barátaim! Befejezésül
a márciusi ifjak hármas jelszavának, a „Szabadság,
Egyenlőség, Testvériség” hármas, ám mégis eggyé forrt
gondolatának a harmadik tagjáról, a testvériségről szeretnék néhány gondolatot elmondani. Csak az országgyűlési tárgyalásokról szóló tudósításokat kell megnézni, vagy
végigolvasni, esetenként saját, vagy a szomszéd falvak önkormányzati üléseit megtekinteni, s meggyőződhetünk
arról, hogy milyen fáradságot nem ismerő igyekezettel,
milyen könyörtelenül tudjuk egymást bántani mi, egy
sorsban felnőtt emberek. Mit tehetnék, mit ajánlanék?
Kapaszkodjunk bele egymásba, fogjuk meg egymás kezét, legyen békesség és megegyezés köztünk, használjuk
jó ügyre a közösség által biztosított lehetőségeket és általános emberszeretettel tiszteljük felebarátainkat.
Ha ezek az érzések erősödnek meg bennünk 2009.
március 15-ének ünnepi perceiben, akkor bátran hihetjük, hogy hazánkat, és hazánkon belül községünket
– Hévízgyörköt – naggyá és erőssé tesszük.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Rendkívüli aktivitás a Leader
vidékfejlesztési pályázatokon
Alig egy hónapja került meghosszabbításra az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület vidékfejlesztési pályázata,
mely sokakat megmozgatott.
Köszönhetően az Egyesület hatékony kommunikációs munkájának, a térségből január 10-i határidővel több, mint
60 pályázat érkezett, mellyel a legaktívabb leader közösség lettünk a Közép Magyarországi Régióban. A meghirdetett
lehetőségre önkormányzatok, mikro-vállalkozások, egyházközösségek, magánszemélyek és civil szervezetek egyaránt
felfigyeltek.
A terület aktivitása mutatja, hogy hasonló támogatói programokra igencsak szükség van Magyarországon. A beadott pályázatok a vidékfejlesztés mind a négy jogcímére igényt tartanak.
A mikro-vállalkozások új gépekre, telephely korszerűsítésre sőt, gyárak, üzemek létrehozására, fejlesztésére nyújtottak be támogatási igényeket. Mások a bio-termékek piaci szegmensében szeretnének fejleszteni, kapacitást bővíteni.
A legaktívabb csoport az önkormányzatok, főként falufejlesztésre fordítanák a támogatásokat. Ezen belül a fiatalokat célzó játszóterektől kezdve a közösségi élet ösztönzését szolgáló közösségi parkok, házak, illetve ravatalozók is a
felújítás célpontjai.
Az egyházközösségek főként a templomokra, illetve azok környezetére, jobb megközelítésére helyezték a hangsúlyt
pályázatukban, míg további magánszemélyek, egyesületek és alapítványok az oktatás, illetve az informatika területét
is megcélozták.
A pályázatok értékelése folyamatosan zajlik, így még kérdéses, kik és mennyi értékben nyernek terveikhez, ötleteikhez támogatást. Az összesítések szerint három kategóriában van elegendő forrás ahhoz, hogy mindenki támogatást
nyerjen, míg a falufejlesztésre igényelt támogatás szinte duplája a rendelkezésre álló összegnek. A nyertesek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból fognak részesülni.
Az eredményekről a Leader Egyesület folyamatosan fogja tájékoztatni az érintetteket, és az érdeklődőket egyaránt.
Dr. Szabóné Müller Timea
Észak Kelet – Pest Megyei Leader Egyesület
elnök
www.pestileader.hu



ÓVODAI ISKOLAI HÍREK

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

Mikulás
„..Vonaton jött a hegyeken,
fenyők búcsúztatták.
Zsákját tükrös hegyi tón
Vízi lányok varrták!...”
Óvodánkban 2008.december 08.-án hétfőn érkezett a Mikulás! Gyorsabban teljesítse feladatát, rénszarvasait lecserélte
egy Kisvonatra.
Óvodánk elé délutánra gördült be a több szerelvényből álló kisvonat. Vidám zeneszó mellett végigjártuk zakatoltuk
Hévízgyörk utcáit. Utazás közben köszöntötték a Mikulást énekkel és verssel.
A végállomáson minden gyermek ajándékcsomagot kapott jutalmul. A miniseket követték a kiscsoportosok, a
középsősök és végül a nagyok.
Az ovisok mellett sok szülő és családtag is helyet kapott a vonaton. Ez a rendhagyó Mikulás-ünnepség biztosan
sokáig szép emlék marad.
Köszönjük Szlovák Zsolt Ügyvezetőnek, aki Veresegyházán Nosztalgia Városnéző járművek bérbeadásával foglalkozik, hogy hangulatos estét biztosított a résztvevőknek.
Szilágyiné Pápai Anna
óvodavezető
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Adventi várakozás az óvodában
Az év utolsó havában, egymást váltották a karácsonyi ünnepek körébe tartozó előkészületek, események.
Az adventi gyertyák fénye, az ünnepi csengő hangja, a mézeskalács illata, a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa
látványa, a legördülő könnycseppek, mind-mind felejthetetlenné tették az év legmeghittebb ünnepét.
Régi, karácsonyi dallamokat hallgattunk ezeken a napokon, mind a négy csoportban. December 15-én tartottuk a
közös karácsonyi ünnepünket az óvodában. Mióta az új óvodába költöztünk, a középső csoportosok feladata, hogy a
fenyőfából karácsonyfát varázsoljanak. Így történt ezen a napon is. Tízórai után lelkesen neki is láttak a gyerekek a fa
feldíszítésének, amit idén is, a Gohér család ajándékozott óvodánknak. Amikor elkészültek, a „Jézuska” a fa alá tette a
szaloncukrot, a szebbnél-szebb játékokat, a színes ceruzákat, amit a Turai Takarékszövetkezet Hévízgyörki kirendeltségének vezetője adott át, amit ezúton is köszönünk.
Majd csengőszó hívott bennünket az ünneplésre. A csodálatosan felöltöztetett fa körül, csillagszóróval a kézben
énekelt, verselt az óvoda apraja és nagyja. A nap fénypontja a nagycsoportosok betlehemes játéka volt. Az ovisok csodálkozva és meghatódva követték végig a jelenetet. A nagyok előadásuk végén mézeskaláccsal kedveskedtek a vendégeknek. Öröm volt látni a meghatottságtól ragyogó, hálás tekinteteket.
Reméljük, hogy ezzel az előzetes ünnepléssel, sikerült szebbé varázsolnunk az adventi várakozás időszakát mindannyiunk számára.
Kiscsoport

10

ÓVODAI ISKOLAI HÍREK

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
AZ ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
2009. február 7-én, a több éves hagyományhoz hűen,
ismét megrendezésre került az „Óvodások Bálja”.
A bált megelőző hetek, napok nagy izgalomban teltek. Az óvoda apraja – nagyja lelkesen készülődött. Még
az utolsó pillanatban is vásároltak belépőjegyet és hoztak
felajánlásokat a tombolához. Idén először lehetett támogató jegyet vásárolni, amelyek szép számban el is keltek.
Az óvoda dolgozói tervezgették a dekorációkat, az asztali
díszeket, a nagycsoportosok pedig keresték a legmegfelelőbb zenét a nyitótánchoz.
- Hűek akartunk maradni a már jól meg szokott keringő dallamához, ezért a nyitótánc első felében keringőztek a gyerekek. A második részt pedig egy kicsit
„megbolondítottuk” egy szokatlan, ám annál kedvesebb,
fülbemászóbb dallammal. Mindez sokkal élvezetesebbé
tette a gyerekek táncát, amit nem csak a közönség, hanem
maguk a gyerekek is nagyon élveztek. A zene és a tánc
mellett, a kislányok gyönyörű ruhái (Köszönjük Lenke
néni!) és a fiúk egyöntetű öltözete még szebbé varázsolta
a nyitótáncot. Minden nagycsoportos szülőnek köszönet
az áldozatos munkáért, amit a gyerekekért és kis műsoruk
létrejöttéért tettek. A vendégek tapsa, mosolya, a szülők
könnyes tekintete arról tanúskodott, hogy gyermekeink
ismét felejthetetlen pillanatokat szereztek mindenkinek.
A sok energia, fáradtságos munka és a kezdeti nehézségek, kudarcok, okozta elkeseredettség után, mégis azt
mondhatjuk, hogy megérte! Köszönjük nagycsoportos
óvodások! A gyermekek műsora után a vendégek éhségének
csillapítása következett. Ügyes kezű pincérek és segítőik
Lukes Petra, Könczöl Eszter felszolgálták az ízletes étkeket. A finom falatokat ezúton is köszönjük a konyhai
dolgozóknak.
Vacsora után a zenekaré volt a főszerep. Muzsikájukkal
ismét jó hangulatot teremtettek. Nemhiába, foglalta versbe nevüket a báli meghívó csalogató idézete:

„… Farsang van, farsang van!
Ropjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
Favorites muzsikál! ...”
A zene és tánc pergő ritmusában megérkeztek az est
sztárvendégei a Defekt Duó tagjai. Műsoruk alatt a fáradt táncos lábak egy kicsit megpihenhettek, de a nevetőizmok tovább dolgoztak. A két humorista kifigurázott
mindent és mindenkit, kellemes perceket szerezve ezzel a
bál vendégeinek.
Már annyi minden történt, s még nem volt játék (ami
szintén hagyománya az ovis bálnak), s még tombolát sem
húztak. A színpadon kiállított nyereménytárgyak sorra
csábították a bálozókat, hogy minél több tombolát vásároljanak. A nyertes számok kihúzását egy kis játék előzte
meg. A vendégek TOTO szelvényt kaptak, melyen 13+1
kérdésre kellett megtalálniuk a helyes választ. A kérdések az óvodával, az óvodai alapítvánnyal és természetesen
Hévízgyörkkel, annak nevezetességeivel voltak kapcsolatosak. Egyszerű, de mégis elgondolkodtató kérdések voltak. A jól tippelők azonban itt is jutalmat kaptak.

A tombola nyerőszámainak kihúzása időigényes volt,
hiszen rengeteg felajánlás érkezett. Köszönjük mindenkinek, aki gazdagította a nyeremények sorát felajánlásával.
Róluk a cikk végén név szerint is említést teszünk.
A tombola egyik fődíját egy fiatal pár nyerte, s így
elutazhattak Harkányba, ahol egy hetet tölthettek.
Információink szerint gyönyörű helyen jártak és nagyon
jól érezték magukat. Köszönjük Rajkó Gábornak a felajánlását.
Ám a bál még ezzel korántsem ért véget. Hajnalig tartó mulatozás következett.
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Nézzük a felajánlókat:
Gohér Ármin kiscsoportos óvodás szülei
Lipcsei Mira mini csoportos óvodás szülei
Szalay könyvek, Kisújszállás
Péli Miklósné
Lados Dávid Gergő mini csoportos óvodás szülei
Csilla Ékszer, Aszód
Horváth Boglárka mini csoportos óvodás szülei
Gyógynövény, Tura
Mrkva Paletta, Hévízgyörk
Kovács Martin kiscsoportos óvodás szülei
Blero horgászbolt, Bag
Fercsik Botond és Szilárd óvodások szülei
Köles Domonkos nagycsoportos óvodás szülei
Hajdú család nagycsoportos óvodás
Balázs Anikó Látszerész, Bag
Lakástextil, Tura
Gyöngy cipő, Tura
Sportland, Tura
Pető család
Egri Milán nagycsoportos óvodás szülei
Kőrösi Koppány középső csoportos óvodás szülei
Pintér Tiborné
Gyöngyösi Lili középső csoportos óvodás szülei
Zabosné Pauló Katalin
Swing Áruház, Tura
Gála Kft. Tura
Kovács László, Hévízgyörk
Íródeák, Bag
Ifj. Zabos István
Lenke néni (Esküvői Ruhaszalon)
Galgamenti Kábeltelevízió
Klenovszki család
Vízer család
Brenner család
Győriné Szécsényi Mária, Tura
Rajkó Gábor
Bandi bácsi (Honi Butik)
Pintérné Tóth Katalin
Bobál István Polgármester
Makrai József (a vacsora szállításához biztosított autót)
Maródi Cukrászda
Honfi Lászlóné, Tápiószecső
Szilágyi Katalin
Galgamenti Víziközmű
Garancsi Mária, Budapest
Bányánszki család
Darabont család
Csendes Ízlelő
Szovics Autó
Ízvilág Sarok, Tura
Horváthné, Tura
Fercsik Ágnes
Bababox
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Hévízgyörk asztalosai:
• Hartman-Holz Kft • Tóth István • Bányánszki Attila •
Babinecz Csaba
Fercsik Lóránt nagyszülei, Galgahévíz (savanyúság a vacsorához)
Party Kft. Szentendre
Művelődési Ház
Polgárőrség
Deme Csaba
Süni Bt.
Bazan Tibor Alpolgármester (február havi tiszteletdíja)
Konyhai dolgozók • Óvodai dolgozók
Galga TV vezetőségének, hogy a képújságban folyamatosan közzé teszik az 1%-ról szóló felhívásunkat és a felhasználást.
Köszönet illeti, Keszi Channel Kft.-ét is, aki szintén képújságjában közzé teszi felhívásainkat.

Csekken és átutalásos befizetések felsorolása:
Tóth Judit Bag; Kustra Gábor Hgy; Színkör Bt Hgy; GalgaCoop Zrt. Tura; Domoszlai György Tura; Galgamenti
Vízközmű Kft. Bag; Gyetvan Istvánné Hgy; Brenner Pál
Hgy; Bobál István Polgármester Hgy; Ható Bt Hgy;
ifj. Pető Ferenc Hgy; Nagypál Zsolt Hgy; M-gabitészta
Kft. Hgy; Varga Mihály Hgy; Fekete Zalán Hgy; Fekete
Jánosné és Fekete János Hgy; Maros-Épker Kft. Tura;
Fercsik Margit Hgy; Szovics Mihály Hgy; Fercsik Tibor
Hgy; Hévízgyörki Sport Club; Bazan Tibor alpolgármester; 1b Telekom-E-many Tanácsadó Kft ;

Az összesítések után az alapítványunk számlája:
755.600.-Ft-tal lett gazdagabb!
Köszönet minden támogatónak! Várunk mindenkit
tekintse meg az Óvodánk gyarapodását.
Ezen a jótékonysági bálon is sok-sok vendég vett részt,
akik reméljük jövőre is, megtisztelnek bennünket, s még
csatlakoznak hozzájuk sokan mások is.
Várunk mindenkit egy év múlva is nagy tisztelettel és
szeretettel!
Óvoda dolgozói és az Alapítvány kuratórium tagjai nevében:
Szilágyiné Pápai Anna
óvodavezető
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Ovifarsang
(2009. február 19.)

Ezen a csütörtöki napon, hideg – havas időre ébredtünk. Pedig a farsang időszaka az óvodások és mindenki
más számára, a tél elűzését kellene, hogy jelentse. A csoportokba izgatottan érkeztek a gyermekek. Volt olyan
ovis, akit szülei megvártak, míg tízóraizott, és segítettek nekünk az öltözködésben, és elkísértek bennünket a
Művelődési Házba.
Nanni néni köszönetet mondott az ovifarsangot megelőző Jótékonysági Bál felajánlóinak, majd a nagycsoportosok megkezdték a nyitótáncot. A gyermekek igazi báli hangulatot varázsoltak a nézőközönség elé. A tánc
után a „hoppmester” (Kovács Dominik) köszöntőjével elkezdődött a farsangi mulatság.
Az egyéni jelmezek bemutatását a mini csoportosok kezdték. Őket követte a kiscsoportosok zenés felvonulása. A középsősök (akik már napok óta készültek mókás produkciójukra) „nyuszi táncot” adtak elő. Vidám
hangulatú zenére, kedves táncot járt a sok kis nyúlcsemete. Ezt követően a nagycsoportosok egyéni jelmezesei
következtek. A hercegi pár (Rajkó Márton és Barna Kinga) körül, csak néhány, gyönyörű udvarhölgy maradt,
akik nem öltöztek át jelmezbe. Amíg a nagyok felvonultak, a középsős nyuszik is egyéni jelmezekbe bújtak és
egy szelet finom csokoládéért cserébe bemutatkoztak a hercegi párnak.
Volt itt minden: Batman, Hófehérke, Angyalka, Múmia… és még sorolhatnánk. A jelmezes felvonulás után a
„Tánctanodás Judit néni” csalogatta táncba a gyermekeket és felnőtteket. Miután mindenki kellemesen elfáradt,
pihenésképpen jöhetett az óvó nénik mesejelenete. Az idei ovifarsangra a Három pillangó című mesét választottuk, amellyel reméljük tavaszias hangulatot teremtettünk. Kissé fáradtan, de jó hangulatban érkeztünk vissza
az óvodába, ahol finom, farsangi fánkkal vártak bennünket.
Reméljük mindenki, kellemesen érezte magát. Mi ovisok izgatottan várjuk a következő farsangi bált.
Szilágyiné Pápai Anna
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„Történelmi” siker
Az iskolakezdés után egy hónappal a történelem tanárunk felhívta a figyelmünket a Bajza József Gimnázium által
meghirdetett „… Mit ránk hagytak a századok” című történelmi versenyre. A téma a Reformkortól a Kiegyezésig
(1825-1867) tartó időszak. A versenyre 3 fős csapatok jelentkezhettek.
A hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolából 4 csapat szeretett volna nevezni. Egy iskolából azonban maximum
3 csapat indulhatott, ezért tartanunk kellett egy házi versenyt. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók közül továbbjutottak: Tóth Petra Kitti, Bazsik Bálint, Gábor Bence, Kövesdi Martina, Tóth Péter, Káré Bence, Horváth Tamás,
Lebhardt Dávid, Pecsenyiczki Márk.
Megkezdtük a felkészülést az első fordulóra. Ez nehéz téma, hiszen nagyon sok esemény történt rövid idő alatt.
Rengeteg évszámot, személyt és fogalmat tanultunk meg. Művészeti alkotásokkal ismerkedtünk. Felkészítő tanárunk:
Gál-Gyetván Márta, sok időt szánt ránk, hogy minél jobb eredményt érjünk el a versenyen. Olyan sok időt töltöttünk
tanulással, amennyit csak tudtunk. Még az őszi szünetben is bementünk az iskolába. Precízen készültünk fel, ezért
nem izgultunk a versenyen. Nem volt könnyű, de azért meg tudtuk oldani a feladatokat. Egy hétig vártuk az eredményt. Tóth Petra Kitti, Bazsik Bálint és Gábor Bence első helyen, Kövesdi Martina, Káré Bence, Tóth Péter pedig harmadikként jutottak tovább a szóbeli fordulóra. 3 hetünk maradt, hogy felkészüljünk a 2. fordulóra. Kaptunk előzetes
feladatot is. Az egyik csapat Ferenc József és Sziszi királyné koronázását adta elő. A másik csapat pedig a Védegyletről
adott elő egy rövid „darabot”. Mindkét jelenetet mi írtuk a tanultak alapján. Díjazták azt is, hogy milyen jelmezeket
használunk, hogyan adjuk elő a jeleneteket. Ezeket is sokat próbáltuk. December 9-ére esett a szóbeli verseny. Keddi
nap volt. A verseny 2-kor kezdődött. Az előzetes feladatokkal kezdődött a megmérettetés. Magas pontszámot kapott
mindkét csapatunk, úgyhogy jól kezdődött a délután. A feladatok között volt totó, keresztrejtvény. Volt, amikor versrészleteket kellett kiegészíteni és olyan is, amikor kiselőadást kellett készítenünk Kossuth Lajos illetve Széchenyi István
életéről. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. Egy táblára felírták az elért pontszámainkat a fordulók után, így
folyamatosan figyelhettük, hol tartunk a többiekhez képest. Este 6 órakor volt az eredményhirdetés.
Az első helyezett csapat tagjai: Tóth Petra Kitti, Bazsik Bálint és Gábor Bence. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, ahol a Kövesdi Martina, Káré Bence, Tóth Péter csapat az egriekkel osztozott az örömben.
Nagyon örültünk a sikernek! A zsűri elnöke is megdicsérte a résztvevő csapatok felkészültségét.
Ott jutalmul könyveket és okleveleket kaptunk.
Itthon igazgatói dicsérettel és történelem ötösökkel gazdagodtunk.
Kedves Márti néni!
Köszönjük a precíz felkészítést, a sok türelmet és a ránk szánt rengeteg időt!
Köszönjük Gyenes László tanár úrnak és Gulyásné Kolesza Mariann néninek is a segítséget! Ők az utazásunkat
biztosították.
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Iskolai termek festése szülői segítséggel
A 2008/2009-es tanévet nagy izgalommal várta a 2.a osztály, hiszen a „régi” épületből átkerültünk a „nagy” iskolába.
Kedvünket csak a tantermünk falainak szürkesége szegte. Ezért nagyon örültünk, amikor Csejtei Tamás apuka felajánlotta, hogy az őszi szünetben kifesti a termünket. Az őszi szünet után nagy várakozással léptünk be a terembe. A gyerekeknek a csodálkozástól tátva maradt a szája. Csak ennyit mondtak. „De szép, olyan mit egy babaszoba”! Büszkén mutogattuk a többi osztálynak kicsinosított osztálytermünket, amelyben nem csak a falak, de a sötétítő függöny is megújult.
A felsőbb osztályosok annyira megirigyelték, hogy ők is festést szerveztek termeiknek. Azóta kifestették a 10-es termet, amely az 5.a. osztály terme, a 14-est a 6. osztályosékét. A 12-est a 7.a osztály termét. A 2-es termet az 5. b. termét.
Mindenhol a szülők szervezték meg a festéseket, amit ezúton is köszönünk. Köszönet jár a közmunkásoknak a 15-ös
terem kifestéséért. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a festékek árával hozzájárultak a felújítási munkálatokhoz.
Nagyon szépen köszönjük, a festésben, takarításban, szervezésben résztvevő szülők segítőkész, áldozatkész munkáját!
Köszönet:
Basa Andrásnak és brigádjának
Bányánszki Zoltánnak és munkatársainak
Csejtei Tamásnak
Kis-Nyerges Nándornak
Dimák Lászlónak
Dolányi Zsoltnak
Sándor Lajosnak
Sándor Melindának
Matus Ferencnek
Szlovák Zoltánnénak
Molnárné Tamás Beatrixnek
Magyari Gábornénak
Dolányiné Bobál Mariannak
Jó érezni és tudni, hogy ha szükséges, igenis működik még Hévízgyörkön az összetartás, a tenni akarás és a segítő,
dolgos kéz!
Kalmárné Szénási Ágnes

Egy különös megemlékezés
Érdekes módon ismétli magát a történelem, rövidtávon is, hiszen 1969-ben megemlékezéseket, üzeneteket írtunk, és
rejtettünk el a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára, iskolánk 3-as termének falába, és most 10 évvel korábban, mint
ahogyan az tervbe volt véve, ismét előkerültek a dokumentumok. Én pedig újból egy megemlékezést írok.
Mit mondhatnék én most akkori magunkról?
Először is azt, hogy jó mókának tűnt, hogy majd 2019-ben az iskola falába süllyesztett üzeneteket ünnepélyesen
kivesszük, mellékesen megemlékezünk a Tanácsköztársaság 100. évfordulójáról.
Elsőrendű az üzenet volt, a többi részét fel sem fogtuk 1969-ben.
Elképzeltük magunkat nagypapa és nagymama képében, ahogy egy – két matuzsálemi kort megélt tanárunkkal
együtt emlékezünk saját magunkra.
Magunkra, akik akkor különleges dolgokat élhettünk át.
1969-ben a július 16-án induló Apolló 11. űrhajó utasai Neil Armstrong vezetésével sikeresen leszálltak a holdra.
Mit lehet erre mondani? Csodálatos volt átélni.
A rádióból a mindennapi hírekben dőlt a sok információ a baráti országokról, és a vietnámi háborúról, közben
elhangzott egy-két mozgalmi dal, általában honvéd kórusok előadásában.
No de valahol már bemotoroztak az 1969-es év filmvásznaira a Szelíd motorosok, már lehetett könnyeket ejteni
Zeffirelli Rómeó és Júlia filmjének megtekintésekor, és ha nem akartál túl szomorú maradni, jöhetett a Félszemű Seriff,
igaz hogy csak a moziban.
Még mindig a Beatles együttes az egyik legnagyobb sztár, senki sem merné gondolni, hogy egy év múlva feloszlik
a csapat.

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

ÓVODAI ISKOLAI HÍREK

15

Mi meg ott álltunk, mint úttörők, majd leendő KISZ tagok, de tapasztalni csak annyit tapasztaltunk, mint a mostani gyerekek, hogy jó együtt lenni, jó fiatalnak lenni, öröm élni és bízunk a jövőben.
Nem a politika, hanem egyéni gondjaink foglalkoztattak minket.
Hol lehet igazi Lewis farmert szerezni és mennyiért? Frici bácsi, a szabó vállalja-e a nadrágjaink trapézosítását?
Kinek van olyan rádiója, amelyik fogja a Szabad Európa adásait, és ott is a Teenager party nevű délutáni kívánságműsort, ahol jeligékkel és kis történetekkel lehetett kérni zenét, hiszen akkor a magyar adókon csak az észt osztották,
politika, politika hátán, és mi éreztük, hogy nem teljesen fedi minden a valóságot.
Kedvenc jeligém egyébként a „farmotoros giliszta” volt.
Egy héten egyszer ugrottunk rá szalagos Unitra magnóinkkal a Csak fiatalok műsorára, amelyet Komjáthy György
szerkesztett, és az akkori kamionsofőrök csempészték be hozzá a lemezek nagy részét.
És sportoltunk is óriási örömmel. Ágai Emil, az új testnevelő tanárunk vezetésével hosszú idők után győzedelmeskedtünk a verhetetlennek hitt galgahévízi kézilabda csapat ellen.
A sport összetartott minket, bátran mondhatom, a barátságot elmélyítette köztünk. Igényt alakított ki a rendszeres
testmozgásra, a sport szeretetére idősebb korunkig.
Az úttörőtáborban is jó hangulat uralkodott, talán azért, mert akkor egyáltalán volt rá lehetőség, hogy anyagi csőd
nélkül eljussunk a Balcsira.
És természetesen mindenki szerelmes volt. Nagyon.
Titkainkat megosztottuk barátainkkal, így lassan mindenki mindent tudott rólunk.
A „nagy nyolcadikosok”, hittük mi akkor magunkról.
Miért is kell nekünk írni a jövőnek, annyi más dolog érdekelt minket!
Meg hogy mit írjunk?
Ne legyen égő, ne nevessenek ki minket majd az akkori pont ilyen nyolcadikos gyerekek, mint mi most 1969-ben.
Mi lesz majd 2019-ben?
Azután beindult a fantáziánk. Talán már város lesz Hévízgyörk? (Ha nem is Hévízgyörk, de Tura igen? Ezt sem
gondoltuk volna!)
Turistautak a Marsra fognak irányulni?
Villanyárammal közlekedő autók fogják róni Hévízgyörk sugárútjait?
És azt sem tudtuk volna elképzelni, hogy az akkori üzenetet írókból tanár vagy nemzetközileg elismert evangélikus
lelkésznő lesz majd később. Egyformák voltunk, gyerekek.
Nem voltak az üzenetekben szomorú gondolatok, de miért is lettek volna, hiszen egészséges, fiatal diákok írták
jókora optimizmussal a tarsolyukban.
Az akkori vezetés bízta meg a viszonylag jobban fogalmazó tanulókat, írják le gondolataikat.
Hát leírtuk.
Egy iskolai ünnepség alkalmával az írásaink és pár dokumentum: újságok, egy kiló zsír ára (20 Ft), egy kis márványtábla mögé került a falba. Belőlünk került egy pici rész a tábla mögé. Ez volt a lényeg, nem a Tanácsköztársaság.
Az üzenők szinte mindegyike azzal zárta gondolatait, ha élünk és egészségesek leszünk, a tábla ünnepélyes kibontásánál ott a helyünk.
A rendszer gyökeresen megváltozott, és a politikai tartalom felett szerencsésen elmúlott az idő.
Nem kellett ünnepélyesen nyitni a tábla mögötti üreget, nem kellett ünnepi beszédeket hallgatni a különben is
tőlünk igen messzi múltba levő Tanácsköztársaságról, 1969-ben is messze volt, hát még most.
Itt egy dologról szólt a történet. Gyerekek üzentek 40 év távlatából gyerekeknek.
Érdemes elolvasni a leveleket, ma is íródhattak volna, bár lehet, hogy kis mosolyt fog csalni a mai fiatalok arcára,
de a lényege most is az, hogy bizakodva és boldogan tekintsünk a jövőbe, ami reményeink szerint csak mindig sokkal
jobb lehet.
Az üzenetek, az újságok és a márványtábla megtekinthetők az általános iskolában.
Bitter Béla
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Itt a farsang, áll a bál…
A hévízgyöki általános iskolában a téli szünet után táncpróbák kezdődtek. A nyolcadik évfolyamosok táncpróbái.
Januárban, a szünetről visszatérve próbáltuk elsajátítani a keringő alaplépéseit. A táncot Varga Mihályné – Margit
néni – tanította be nekünk. A próbák vidáman teltek. Sose felejtjük el, mennyit viccelődtünk a művelődési házban,
bár ennek Margit néni nem mindig örült. Volt, amikor alig lehetett bezavarni minket a terembe, ugyanis a csocsózás
elcsábított minket a tánc gyakorlásától. De tudtuk, hogy ezt jóvá kell tennünk, s olyankor összeszedtük magunkat,
figyeltünk a tánclépésekre és a koreográfiára, ami meghozta a gyümölcsét.
Február 14-én eljött a “MI NAPUNK”: Az a nap melyre hónapok óta vártunk. A lányok gyönyörű báli ruhában
jelentek meg, a fiúk pedig igazán elegánsan mutattak öltönyükben. Mindannyian nagyon izgultunk a tánc előtt, de
szerencsére ez nem vált kárunkra, sőt talán jól is jött, hiszen így a táncra koncentráltunk.
Miután mindannyian levonultunk a színpadról, a hercegi pár nyitótánca következett a Gyertyafény keringőre. Majd
a többiek is bekapcsolódtak a táncba, és közösen táncoltuk tovább a jól begyakorolt koreográfiát a Hijo de la luna,
valamint a Thinkin´over című dalra. Táncunk igazán jól sikerült. Amit a közönség tapssal jutalmazott. A tánc után
meglepetésben volt részünk. A fiúk a hopmester segítségével egy-egy szál gyönyörű rózsát ajándékoztak párjuknak.
A nyitótánc után szüleinkkel folytattuk a keringőzést. A lányok az édesapjukkal, a fiúk az édesanyjukkal táncoltak.
Ez volt életünk egyik leggyönyörűbb és eseménydúsabb délutánja, amit együtt tölthettünk. Biztos vagyok benne,
hogy senki sem fogja elfelejteni ezt a mesés délutánt.
Tóth Petra Kitti és Kiss Petra

„Edd meg, amit főztél!”
csapat részvételével egy péntek délután került sor a nagy eseményre.
Nagy segítséget nyújtott Edit néni szakmai tapasztalatával, akitől néhány konyhai praktikát is megtanulhattunk.
Márti néni pedig kíváncsian, időnként a csodálkozástól meglepődve nézte, mit is művelünk mi főzés gyanánt.
Nagy munka folyt a konyhában. Finom illatok szálltak a levegőben, orrunkat és gyomrunkat csábítgatva. Kíváncsian
nézegettük, vajon mivel rukkol elő a másik csapat. A főzést a terítés, majd a kóstolás és a zsűrizés követte. Volt ott
minden, mi szem-szájnak ingere! Pizza, milánói, sütemények és még sok más finomság.
Mi megint nem kerültünk dobogós helyre, de ez nem rontott a hangulatunkon, s nem törte derékba kísérletező
kedvünket.
Deme Bettina
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Köszönöm…
Közeledik az év legszebb hónapja: május. Ilyenkor már gyönyörű színekben pompázik a tavasz. Helyettünk beszél az
újjászülető természet. Tudnánk-e szebbet mondani a ragyogó napsütésnél, finom illatával bódító nárcisznál, orgonánál? Csak egy szót tudunk ilyenkor kimondani: KÖSZÖNÖM. S félszegen állunk egy szál virággal a kezünkben,
esetleg el-elcsukló hangon megpróbálkozunk egy anyák napi versikével. Május első vasárnapja anyák napja. Most is
nagyon várom ezt a napot. De mint mindig, tanácstalan vagyok. Szeretném valami olyasmivel meglepni anyukámat,
mamámat, ami csak neki szól. Csak neki. Csak tőlem. De mi legyen ez? Virág? Vers? Ajándék? Lehet. De a legfontosabb: szeretet, köszönet, tisztelet.
Bazan Viktória

Villőzés
Beköszöntött a tavasz. Hagyományaink között sokféle télűző, tavaszköszöntő, tavaszváró szokás maradt fenn. Az egyik
ilyen szokás a villőzés. A zoborvidéki magyar falvakban virágvasárnap a kiszehajtás után a lányok feldíszített illőnek
nevezetfűzfaágakkal sorra járták a falut, ezt zöldág hordásnak is nevezték. Alsóbodokon például az 1930-as években a
szalmabábu kivitele után a lányok a mezőn fűzfaágakat tördeltek, azokat szalagokkal díszítették fel. A faluban mindegyik ház ablaka előtt megálltak és bekiabáltak: „Van magoknak Virágvasárnapjuk?” Ha azt felelték, hogy nincs – ami
ritkán fordult elő, – tovább mentek, ha azt, hogy van, akkor énekeltek az ott lakóknak. A zsérei lányok a villő-ágra
hímes tojásokat is aggattak, és amikor megálltak a ház előtt, az ablakhoz emelték az ágat, és így énekeltek.
Illés Dorottya

„Rendhagyó színházi előadás”
Iskolánk 3. osztályosai II. 24-én délután 1230- 1600-ig a bagi művelődési házban a szadai Kerekasztal Színházi Nevelési
Központ Fivérek című komplex drámapedagógiai foglalkozásán vettek részt.
Előző nap délután a tanítók tájékoztatást kaptak a programról, meghallgatták az aznapi csoportok vezetőinek élménybeszámolóit, tapasztalatait.
A műsor elején a díszletről beszélgettek az előadók a gyerekekkel, majd elkezdődött az előadás.
A színdarab egy kisfiúról szólt, aki családjában különböző konfliktushelyzetekbe került. A jeleneteket többször
megszakítva kiscsoportos foglalkozások keretében értelmezték a látottakat a színész- drámatanárok irányításával.
A gyerekek élményekkel telve tértek haza. Mi tanítók az itt alkalmazott módszereket mindennapi munkánk során
tudjuk majd kamatoztatni.
Gulyásné Kolesza Mariann
Kustra Hajnalka

Dobogó közelben
Az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában sportversenyt rendeztek a kistérségi települések alsó tagozatos diákjai
részére. Az alábbi élménybeszámoló az iskolánkat képviselő 4. osztályos gyerekek tollából született:
Iskolánkban kihirdették, hogy 2009.02.26-án sportversenyt rendeznek Aszódon. A tornaórákon különféle játékos
feladatokat kaptunk, hogy kiderüljön, ki képviselheti iskolánkat a rangos eseményen. Osztályunkból végül 6 gyereket
választottak ki.
Eljött a várva várt nap és tanítás után elindultunk a szomszéd városba. Megérkezésünk után átöltöztünk és a tornacsarnokban felsorakoztak a csapatok, majd felcsendült a Himnusz. A házigazdák köszöntöttek és ismertették a délutáni programot. Különféle játékos feladatokat kaptunk, amiben az ügyesség, gyorsaság, precizitás játszotta a főszerepet.
A sok gyakorlat közül mi a labdapattogtatásban utasítottunk mindenkit a hátunk mögé. A pontok összesítése után
kiderült, hogy egy ponttal csúsztunk le a dobogóról, így a 4. helyen végeztünk. Az eredményhirdetést követően az
aszódiak gyümölcslével kedveskedtek a résztvevőknek. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük a jövőben is részt
vehetünk hasonló rendezvényeken.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a segítséget.

Kustra Hajnalka
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Jelentkezz erdei táborba a Börzsönybe!
Időpont: április 24-25-26
Tábor helye: Kisinóci túristaház (Kóspallagtól 2 km)
Utazás: Autóbusszal
Elhelyezés: Kőház, 6-8 ágyas szobákban
Programok:
péntek: 	Indulás 2 órakor az iskola előtti parkolóból. Szállás elfoglalása, vacsora, tábortűz, vadles.
szombat:	reggeli, túra a Nagy-Hideg hegyre, ebéd, tájékozódás a
térképen és a természetben, vacsora, denevérezés.
vasárnap:	reggeli, erdei kirándulás, kalandpálya, ebéd, bányanézőben Királyréten.

Részvételi díj: 11.000.- Ft.
Jelentkezni 5000Ft előleg befizetésével Róza néninél lehet.
(Felső tagozatosoknak!)
Szervezzük a szokásos nyári kerékpártábort is. A részletekről majd később tájékoztatom az érdeklődőket.
Kolozsné Pokornyik Róza

Jelentkezz nyári táborba a Vértes rengetegébe!
Időpont:június 22 -26.
Tábor helye: Várgesztes (A Vértes rengetegében található Nagy Lajos kori Gesztesi vár, Zsigmond király kedvelt pihenőhelye volt egykoron a vadászatok után. Ma turistaszálló, s igazi középkori hangulattal vár bennünket.)
Utazás: vonattal és busszal
Elhelyezés: A Vár emeltén található Turistaszálló 6-8 ágyas szobáiban
Programok:
Túrák a vértes hegységben, (Mátyás kút, Vitány vár, Mária szakadék); Kirándulás Tatára (Angolpark, Tatai vár,
Cifra malom) Hosszútúra a Vértes szigorúan védett területein Várfoglalás, íjászat stb.
Részvételi díj: 22.000.- Ft, mely tartalmazza a szállás, napi háromszori étkezés, utazás, belépők, ottani programok
költségét.
Jelentkezni 5000Ft előleg befizetésével Gál-Gyetván Márta - Simáné Meleg Anna - Gyenes László tanárnőknél és
tanár úrnál lehet április 1-ig.
(Felső tagozatosoknak!)
Szervezők

Nyári tábor Zánkán!
Várjuk 8-12 éves korú gyerekek jelentkezését, akik szeretnének július 6-12-ig részt venni egy Balaton-parti vakáción!
A tábor összköltsége kb. 30.000 Ft, amely tartalmazza az utazási költséget, szállást, étkezést és programokat.
Bővebb információ, és jelentkezés Hajni néninél az iskolában.
Kustra Hajnalka
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„Csodára várni hiábavaló!
Csodát cselekedni kell.
De ahhoz, hogy megtehessük ezt, méltókká kell válnunk a csodákhoz.”
					
(Wass Albert)

A Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti
Egyesület életéből
Nagy öröm volt számunkra, amikor 2008. november 29-én, Táborfalván a XV. Országos Aranypáva Díjas Népzenei
Gálaszintű Minősítőn megkaptuk hetedik Aranypáva díjunkat és harmadik Aranypáva Nagydíjunkat.

Az öröm, a boldogság mellett azonban az élet olykor szomorú meglepetéseket is tartogat számunkra. Így volt ez
2009. március 12-én is, amikor falunk szülöttétől, Dr. Aszódi Páltól vettünk búcsút a Farkasréti Temetőben. Zúgjatok
harangok, mély gyászt és bánatot… kezdetű sirató énekünkkel és Kodály: Esti dalával kísértük utolsó útjára Pali bácsit.
Pali bácsit nagyon erős kötelék fűzte Hévízgyörkhöz, nagyon szerette hallgatni népdalainkat is.
Sok helyre elhívott minket szerepelni, hogy színesebbé tegyük rendezvényeiket és mindig nagyon büszke volt ránk.
Utolsó alkalommal, amikor meglepetésként érkeztünk a MOM Művelődési Központba - Pali bácsi nem tudott róla,
hogy elnöktársa meghívott minket - még a könny is kicsordult a szeméből amikor felcsendültek a Galga-menti népdalok. Mindig nagy szeretettel fogunk Rá emlékezni. Nyugodjon békében.
2009. évre már sok meghívásunk van az ország minden részébe, olyan helyekre is, ahol eddig még soha nem jártunk. Szeretnénk elvinni falunk népdalait, népviseletét olyan helyekre is ahol még nem volt alkalmunk bemutatni.
Igyekszünk falunk ünnepségeit is szebbé, meghittebbé tenni népdalainkkal, énekeinkkel. Legnagyobb esemény azonban számunkra ebben az évben a 40. éves évforduló lesz, amit szeptemberben szeretnénk megünnepelni. Negyven évvel ezelőtt, 1969. szeptemberében 14 fővel megalakult a Hévízgyörki Asszonykórus, amely az elmúlt évek alatt számos
kitűntetést, díjat, elismerést nyert el a különféle rendezvényeken. A tagság persze változott az évek során, de mindig
sikerült olyan „jó hangú” új tagokat találni, akik tudták tartani a kórus által elért magas színvonalat.. 2003-ban, Bobál
István Polgármester Úr segítségével megtörtént a kórus bírósági bejegyzése, amellyel hivatalossá tettük működésünket, mint a Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület. E nélkül ma már szinte lehetetlen lenne a működés.
Szeretnénk ilyen sikeresen tovább folytatni ezt az értékmegőrző, hagyományőrző tevékenységet, amelyet őseink
hagytak ránk. Nem szabad, hogy ezek a szép népdalok, csodálatos népviselet a feledésbe merüljenek. Erre bíztat
minket a fenti Wass Albert idézet is.
Bóna Ervinné
kórusvezető
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2009. március 7. NŐNAP
Immár ötödik alkalommal rendeztük meg az amatőr színjátszó csoport szereplésével a Nőnapi műsorunkat a hévízgyörki Művelődési Házban. Januárban már elkezdődtek a próbák, sokszor az éjszakába nyúlóan értek véget.
Jelmezeket, kellékeket készítettünk, nagyon készültünk a műsorral. A főpróbára a hang és fénytechnika is tökéletesen
összhangban volt a színpadi előadással.
Az előadásunk egy mazsorett tánccal kezdődött, amit a lányok adtak elő, ezután Morvai Flórián nőkhöz szóló verse
következett. Csoma István Alpolgármester Úr köszöntötte a nőket a férfiak nevében. Prózai és zenés műsorszámok
követték egymást az előadásban. A fináléban az elmúlt öt évben előadott táncos darabokból válogattunk. Az elköszönés a közönségtől nem volt egyszerű, mert folyamatos tapsviharral díjaztak bennünket. Úgy éreztük, hogy siker
koronázta a műsort, mivel aki nem jutott be a nagyterembe az- az előtérben hallgatta végig a közel két órás előadást.
Köszönjük, hogy eljöttek és megnézték az előadást, a munkánk jutalmát, a véget nem érő tapsot. Köszönjük a támogatóinknak az anyagi hozzájárulásukat, a műsorvezetőnek, aki segítette a munkánkat, hogy a következő jelenetig legyen
időnk átöltözni és átrendezni a hátteret.
Köszönet mindenkinek, aki segítette ezt a kis csapatot, akik összhangban együtt, egyet akartak, hogy szórakoztassák a falu lakosságát.
Külön köszönettel tartozunk Pintér Sándornak, aki felajánlott, a műsoron résztvevő minden nőnek egy cserépvirágot, és a szereplőket pedig meghívta egy finom vacsorára és italra.

Nőnapi műsor
Műsorvezető: Fercsik Tibor
Műsort rendezte: Szőke Józsefné és Gedei Tiborné

Szereplők:
Babineczné Toldi Erika
Balázs Bálint
Bazan Zoltán
Bereczki Jánosné Böbe
Brennerné Janota Ilona
Deme János
Dimák László
Gedei Tiborné Kati
Kolesza Mihályné Márti
Kustra Tamás
Kovács Erik

Kovács Istvánné Csöpi
Matus Ferenc
Mrkva András Bozó
Morvai Péterné Zsuzsa
Morvai Flórián
Toldi Miklósné Ági
Toldi Miklós
Tóth Csabáné Csösze
Tóth Csaba Pocok
Torda Lajosné Mártika
Tóth Nikolett

Szilágyiné Pápai Anna Nanni
Szőke Józsefné Ibolya
Szőke József
Rónainé Gyetván Anita
Rónai Lajos
Balatoni László
Huszár Anett
Suszter Balázs
Tóth Petra
Péter András
Kiss Bianka

Szponzorok:
Basa Melinda
Bazsik János
Bobál István
Csoma István
Fercsik Gábor

Lenke Ruhakölcsönző
Mikus György
Imi-999kft
Patkó Csaba
Polgármesteri Hivatal

Rajkó Gábor
Szovics Mihály
Süni 2000 Bt.

Segítők:
Babinecz Csaba
Babinecz Zsolt
Deme Csaba
Deméné Szabó Tünde

Gedei Tibor
Holló Balázs
Holló István
Makrai József

Sápi Judit
Tordáné Németh Ildikó
Tóth Nikolett
Molnár László
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Húsvéti szokások:
Virágvasárnap és az utolsó vacsora
A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus
szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. A főpapok, akik rossz
szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást.
Az utolsó vacsorát (a zsidó Pészah ünnepén) Jézus tanítványai körében költötte el. Kenyeret nyújtott tanítványainak,
és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem”, és bort, mondván: „Igyátok, mert ez az én vérem.” A vacsora után Jézus
tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak,
nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a katonáknak, akik
elhurcolták.
Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenző tömeg gyalázkodott, Péter pedig, aki leghűségesebb tanítványa volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius
Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. A tömeg Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig
megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus halála nem az ő kezéhez tapad.

Golgota
A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták,: „Íme a zsidók királya!” Ezután a kereszttel a vállán Jézus
elindult a Golgota hegyre, ahol megfeszítették.
Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. A sziklasírhoz, ahová temették,
őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja
Jézus a sírját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás
közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.
A nagyhét a magyar népszokások tükrében A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan
elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. ( Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum ’pálma vasárnap’, ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy
olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának
gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elűzi a férgeket.

Nagycsütörtök
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják
Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor
tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek
égtelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szokás
nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.

Nagypéntek
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiojátékok, élőképes felvonulások világszerte
ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit.

Nagyszombat
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják
meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli.
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Húsvéti készülődés
Egy kora tavaszi napon nyúl apóék jóízűen ebédeltek, amikor az anyóka szeme rátévedt a naptárra.
– Nézd, apó! Mára ígértük a tyúkanyónak, hogy elhozzuk a húsvétra szánt tojásokat. Tüstént indulnunk kell, nehogy ránk esteledjen. Én hozom a tojástartót, te meg légy szíves hozd addig a szekeret.
Amikor már jó ideig gyalogoltak, nyúl anyónak feltűnt, hogy nyúl apó mennyire szótlan.
– Mi baj van apó? Miért vagy ennyire csöndes?
– Emlékszel, hogy tavaly az utolsó percig dolgoztunk, hogy elkészüljünk a tojásokkal? Annyira siettem, hogy elfelejtettem kimosni a festéket az ecsetekből.
– Akkor bajban vagyunk apó. Nincs már annyi időnk, hogy elutazzunk a városba másikat venni. Törjük a fejünket,
hogy mit csináljunk.
Már sötétedni kezdett az ég, amikor elérkeztek a tyúkanyó óljához.
– Jó estét, Kapirga. Ne haragudj, hogy ilyen későn értünk ide. Ugye nem adtad oda másnak a tojásokat, amit megrendeltünk?
– Persze, hogy nem, hiszen minden évben hozzánk jöttök. Nézzétek már minden tyúk elhozta a tojását, kivéve a
kopasznyakút. Szegénykével a többiek már eddig is csúfolódtak, most meg rá kell várni. Gyertek, addig tegyük
be a többi tojást a tartóba.
Amikor végeztek, benéztek a tyúk ólba, hogy elvihessék az utolsó tojást is. De a kopasznyakú csak ücsörgött szomorúan a kosáron, és látszott rajta, a nagy igyekezet.
– Nem baj, tyúkocska. Egy tojással több vagy kevesebb, nem hiszem, hogy számítana.
– Kérlek, ne menjetek el. Így is bántanak a többiek, hogy ilyen csúnya a nyakam. Ha nem tudom odaadni nektek a
tojást, elkergetnek az ólból, és földön futó leszek.
Nyúl anyóék nagyon megsajnálták a szegény kis kopasznyakút, és megbeszélték, hogy innen addig el nem mennek,
amíg az utolsó tojást is magukkal nem vihetik. Mire felébredtek, észrevették, hogy a kopasznyakú tyúknak nagyon jó
a kedve.
– Nézzetek csak ide!
És lássatok csodát, amikor felállt a kosárról, olyan nagy és annyira szép, formás tojást láttak, amilyet eddig soha.
Nyúl apóék kivitték a hatalmas tojást a szekérre, és igencsak kimelegedtek, mire be tudták helyezni a tojástartóba.
Megköszönték a tyúkoknak a fáradozásukat, és amikor megfogták a szekér rúdját, hogy elinduljanak, rájöttek, hogy a
nagy súlytól meg sem tudják mozdítani.
– Várjatok egy kicsit - mondta a kopasznyakú tyúkanyó -, elszaladok az istállóba, és megkérem a lovat, hogy legyen
a segítségetekre.
Hamarosan jött is vissza egy szép erős hátaslóval.
– Üljetek fel ti is, apóka - nyerítette a paci - Nekem ez igazán nem teher.
Az úton, miközben a patkók egyenletes kopogását hallgatták, megszólalt az anyó:
– Hogy fogjuk ezt a rengeteg tojást megfesteni, ha még egy rendes ecsetünk sincsen? A többi nyuszitól sem kérhetünk, most nekik is sok a munkájuk.
– Nem tudom Fánika. De azt megígérem, hogy máskor jobban oda figyelek, hogy minden rendben legyen, mire
jön a tojás festés ideje.
Nem sokára elértek a házukhoz és megitatták a lovat, köszönetet mondtak a segítségért, és már éppen búcsúzni
készültek, amikor a paci azt kérdezte:
– Apóka! Van a háznál egy jó éles olló?
– Persze, hogy van. Miért kell neked?
– Hozd csak ki, majd meglátod.
Amikor Gerzson papa megjelent az ollóval, a paci arra kérte, vágjon le egy tincset a farkából, ecsetnek!
Nyúl apóék nagyon meghatódtak. Besiettek a házba, és még aznap neki láttak a munkának. Néhány hét múlva megfestették az összes tojást, kivéve azt az egyet, amelyik olyan szép nagy volt, hogy nem tudták kiszedni a tartójából...
Tóth Anna
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Hagyományőrző napok
A Galga-Mente Hagyományőrző napok, mint ahogy neve is utal rá elsősorban a hagyományőrzés nevében jött létre.
Fontosnak tartjuk gyökereink megőrzését és folyamatos ápolását, hisz ezek nélkül mi maradna nekünk? Ennek fényében a Porszem Közösségi Műhely és a Galga - Mentéért Egyesület első ízben szervezi meg a rendezvényt, amelyen
számos fellépő, vásár és színes program szórakoztatja az idelátogatókat.
Május 1-én pénteken, Medgyánszky Miklós főépítész tart egy egész napos konferenciát a hagyományos építészetről, majd ezt követően a faluban májusfaállítással nyitjuk meg a hagyományőrző napokat. Az esti programok közé
tartozik Géczy Gábor előadása, mely a májusfaállítás történetét és hagyományait eleveníti fel az érdeklődők számára.
Az előadást követően egész estés táncház szórakoztatja az érdeklődőket, ahol mindenki kipróbálhatja a különböző
népi táncokat, profi tanárok segítségével. A táncház hangulattól függően egész éjszaka tart!
Május 2-án a programok délelőtt tíz órakor a lovas íjászok bemutatójával kezdődik, melyet egy baranta csapat
előadása követ. A program további részében a gyermekek és családok megismerkedhetnek a szabadban játszható népi
játékokkal. A vállalkozó szellemű családok akadályversenyen vehetnek részt.
A helyszínen egész napos vásár várja a rendezvényre látogatókat. Különböző kézműves foglalkozásokat próbálhatnak ki a felnőttek és gyermekek egyaránt, továbbá megismerkedhetnek az íjászat fortélyaival is.
A színpadon egész nap zenei és egyéb produkciókat kínálunk, köztük a Gödöllői Fiatal Művészek musical előadása.
Az estét Szalonna és bandája valamint a Csík Zenekar teszi hangulatosabbá.
A rendezvény ingyenes, mindenkit sok szeretettel várunk Hévízgyörkön!
Dobos Csaba

Radnóti Miklós (1909-1944)
1909. május 5-én született Budapesten . A magyar antifasiszta líra legkiválóbb képviselője Radnóti Miklós. Élete, miként munkássága igen hányatott volt, születése édesanyja és ikertestvére életébe került.
„Erőszakos, rút kisded voltam én,
ikreket szülő anyácska-gyilkosod!
öcsémet halva szülted –e,
vagy élt öt percet nem tudom,
de ott a vér és jajgatás között
úgy emeltek föl a fény felé,
akár egy győztes kis vadállatot,
ki megmutatta már, hogy mennyit ért,
mögötte két halott.”

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS

Később édesapja megnősült, ebből a házasságból született Ágnes testvére. 1915-benkezdte meg tanulmányait
majd még ugyan ebben az évben a nagy múltú Markó
utcai reálgimnázium diákja lett. További neveltetését
nagybátyja vállalta. Az iránta érzett tisztelete jeléül választotta érettségi után a kereskedelmi pályát, de igazi érdeklődése az irodalom felé vonzotta. Tizenhat évesen írt
versein Ady és a Nyugat hatása érződik. Főiskolai tanulmányait egy csehországi iskolában kezdte meg 1927-ben
ahol éveket töltött. Ez idő alatt ismerkedett meg avatgard
költőkkel, elsősorban Kassák Lajossal, s ez nagy hatással
volt költői stílusának alakulására Hazatérése után nappal tisztviselőként dolgozott, éjszakánként pedig verseket írt. 1930-ban jelent meg első verseskötete „Pogány
köszöntő” címmel. Ősztől a szegedi egyetem magyarfrancia szakos hallgatója lett, ahol igaz barátokra talált.
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjaként
a falvakat járta, ismerkedett a szegényparasztok életével.
Előadásokon, vitákon vett részt, könyvkiadással is foglalkozott. Barátja lett Ortutay Gyula, Tolnay Gábor, Baróti
Dezső, akikkel Sík Sándor –piarista tanár, híres esztétika
professzor magán szemináriumán szabadon
kifejtették véleményüket és vitatkozhattak.
1931-ben elkobozták az Új módi pásztorok
élet című kötetét és izgatás, valamint vallásgyalázás miatt nyolcnapi fogházra ítélték,
de Sík Sándor közbenjárására felfüggesztették és így folytathatta egyetemi tanulmányait. A nyarat Párizsban töltötte. 1934-ben
a Művészeti Kollégium kiadásában jelent
meg doktori disszertációja. 1935.augusztus
11.-én házasságot kötött Gyarmati Fannival.
Harmonikus kapcsolatukból születettek a
magyar szerelmi líra kiemelkedő költeményei. 1935-ben tanári oklevelet szerzett, de
zsidó származása miatt már nem kapott tanári állást, ezért magántanári munkából és
szerény tiszteletdíjakból élt. 1937 nyarán a világkiállítás nyújtotta lehetőséget kihasználva
feleségével és barátaikkal ismét Párizsba utazott. Lázas, pezsgő politikai és irodalmi élet
vette körül. Ebben a környezetben született
Hispánia, Hispánia című költeménye:
„Népek kiáltják sorsodat, szabadság!
ma délután is érted szállt az ének:
nehéz szavakkal harcod énekelték
az ázott arcú párizsi szegények.”
Párizsból, hazatérése után jelent meg
Meredek út című kötete. Még ebben az évben
kapta meg Baumgartner díjat. 1939 nyarán már
a háború kitörése a levegőben volt. A háború
alatt 1940-ben vitték először, majd az utóbbi
évek során többször is munkaszolgálatra. Nehéz
fizikai munkát végzett és embertelen megaláztatásokat szenvedett el sorstársaival együtt.
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„Nagyon végére járok az idegeimnek- írta Ortutay
Gyulának. és semmi hír, hogy meddig tart még ez! Még
olvasni sem tudok nemhogy dolgozni. Esik, bokán felül
érő sár és vigasztalan szegénység és piszok.”
Amikor őrei hátizsákjába két Arany kötetet találtak, két
hét büntetőtáborral sújtották. Az új háborús cenzúra miatt
nem jelentek meg versei, ezért leginkább műfordításokkal
foglalkozott. 1944. május 18-án kapta meg utolsó munkaszolgálatos behívóját és június 2-án érkezett meg a szerbiai
Lager Heidenauba , háromezer magyar zsidó sorstársával
együtt. A szovjet hadsereg balkáni hadműveletei miatt a németek felszámolták a táborokat és augusztus végén elindították a foglyokat a Borban levő központi táborba. Innen szeptember 17-én az első csoportot Belgrádon át Magyarország
felé. A kegyetlen bánásmód és kivégzések következtében a
háromezer fogolyból alig néhányan maradtak. November
9-én Győrhöz közeli Abdánál egy tarkólövéssel kioltották
életét. Holtestét 1946-ban exhumálták és a költőt a Kerepes
úti temetőbe helyezték örök nyugalomra.
Urbán József
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Tavaszi testsúly csökkenésre vágyók védelmébe
Az Egészségügyi Világszervezet szerint 300 millió felnőtt
tekinthető túlsúlyosnak világszerte. Hazai becslések szerint 200ezer azoknak a száma Magyarországon akik a lakásból nem tudnak kimozdulni, óránként két ember hal
meg az elhízással kapcsolatos betegségben.
A kövérség okozta társadalmi többlet kiadás évi 30
milliárd forint. Minden második magyar súlyfeleslegre panaszkodik, harmada elégedett a súlyával. A nők
egészségesebben táplálkoznak és többségük fogyni akar.
A férfiak inkább meg akarják tartani a súlyukat. Hiába
érzi magát minden tízedik magyar túlsúlyosnak, mégis
többnyire azok nem elégedettek a súlyukkal, akik sokat
tesznek az egészségesebb életért. A fiatalok azok akik a
legkevesebbet tesznek az egészség megőrzéséért, legkevésbé értik ezt meg. Férfiak és nők között nincs nagy eltérés, életkor szerint viszont már van. 30 év alatt kevesebb
a túlsúlyos, viszont 60 év felett igen sok. A fogyni vágyók
között több a nő, jobban odafigyelnek, arra mit ehetnek
meg. Jobban ragaszkodnak a természetes kevesebb zsírtartalmú, magasabb rosttartalmú ételekhez. Legújabb kutatások szerint az elhízás még a korábbiaknál is nagyobb
szerepet játszik a sokszor halált okozó szív és érrendszeri
betegségekben.
A zsírok termelését a szervezetben az endocanabioid
rendszer szabályozza, valószínű ennek a szabályozásnak
a felborulása okozhatja a túlsúlyosoknál a fő problémát
a kutatók szerint. Azt, hogy ez miért következik be nem
lehet tudni. Az elhízott ember hőszabályozása is romlik.
Ennek az a magyarázata, hogy kevesebb zsírsejtet használ
el a hőtermelésre, mint normális testsúlyúaknál sokkal
több zsírsejt termelődik a májban így az is elzsírosodik.
A szervezet nem tudja felhasználni a megtermelt insulint
sem így kialakul a 2 tipusú cukorbetegség. A kövér ember sokat eszik ezért a canabioid rendszere túlműködik.
Hiába próbál kevesebbet enni nem tud lefogyni mivel az
idegrendszerében is elváltozások alakultak ki. Sok kövér
embernél már maga a mozás, is olyan veszélyekkel járhat, ami a keringésre igen rossz hatással van. A túlsúly
és az elhízás a jelen kor és a jövő egyik legjelentősebb
egészségügyi problémája. Ennek az az oka, hogy minden
szervrendszerben előnytelen folyamatokat indít el.
A WHO szerint a túlsúly és az elhízás a második legfontosabb rizikófaktor a dohányzás után. Magyarországon
évente az ismételt vizsgálatok szerint a lakosság 60 százaléka küzd súlyfelesleggel. Az elhízás számos korfolyamat
kiváltója, de a szív és érrendszeri betegség esetében önálló
kockázati tényező. A túlsúlyos embereknél a szívbetegség
kétszer gyakoribb, mint a normál súlyúaknál.
Az elhízottaknál háromszor nagyobb a kockázati tényező. A súlygyarapodás jelentős terhet ró a szívre. A nagyobb testtömeg bővebb vérellátást igényel, a zsírszövetet
is sűrűn behálózó erek nagy felületet tesznek ki. Magas
vérnyomás esetében minden második ember elhízott.

A túlsúlyosan elhízott embereknél a vérnyomást sem
lehet semmilyen gyógyszerrel egyenletesen beállítani addig, amíg a testsúlyuk nem csökken. A cukorbetegség esélye a testtömeggel növekszik. Ma már tudjuk, hogy a cukorbetegség a leggyakrabban hasi elhízásnál jelentkezik.
A felnőttkori 2 tipusú cukorbetegeknél hiába van insulin
nem tudja ellátni a feladatát. Emelkedik a vércukorszint
ezért a hasnyálmirigy még több insulint termel, ennek a
betegségnek egyik legfontosabb kezelése a testsúlycsökkentés. A túlsúly azt jelenti, hogy az energia bevitel jóval
több, mint a felhasználás, vagyis kevés az energia leadás,
zsírlerakódás következik be.
Az elhízás leggyakoribb oka a helytelen táplálkozásban keresendő. A túlsúly és az elhízás meghatározása a
testtömeg indexben történik, ez a BMI, ami azt jelenti,
hogy a testsúlykilogramm és a testmagasság négyzetének
hányadosa. BMI 25-30 között túlsúlyt jelent, 30 felett pedig elhízást. Az elhízás következményeit csak megelőzhetjük testsúly csökkenéssel.
Az egészséges testsúlycsökkenést csak mérsékelt tartós és fokozatos lehet. Bármekkora testsúlycsökkenés
már lényegesen csökkenti a betegségek kialakulásának
kockázatát fiatalok esetében. Ha már kialakult a betegség annak rosszabbodását csökkentjük, stabilizálhatjuk,
jobban kézben tarthatjuk, ha megindult a testsúlycsökkentés. A mérsékelt lassú fokozatos testsúlycsökkentés az
elfogadható.
A hirtelen fogyás káros következményekkel járhat. A
súlyveszteség, ami gyorsan zajlik becsapja a szervezetet.
A nyugalmi alapanyagcsere lecsökken, védekezik a szervezet a fogyás lelassul, majd megáll. Ha a páciens elkeseredik, feladja, abba hagyja, ilyenkor gyorsan visszahízza
a leadott kilókat, vagy még annál is többet. Fokozatosság
alapelvét nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem szabad
egy hónap alatt csak egy másfél kilót fogyni. Ha siettetjük
ezt, nem a zsírtól szabadulunk meg, hanem az izomtól és
a víztől. A fogyókúra legyen egészséges, épüljön a helyes
táplálkozásra, ne kelljen lemondani az ételek élvezetéről,
ne járjon drasztikus lemondásokkal.
A súlyfelesleggel rendelkezőknek nem szabad egyedül
megküzdeni a felesleges kilókkal, szakember segítségét
nem szabad nélkülözni, aki lelkileg is kell, hogy támogassa a szakmai mellett így lesz csak eredményes a testsúlycsökkentés. Fogyókúra elkezdése előtt mindenképpen
kell, hogy segítséget kérjen szakembertől, aki megismerteti a jelenlegi legkorszerűbb táplálékpiramis elvét, vele
megbeszélheti étrendjét, ami nem szabad, hogy monoton
egysíkú legyen.
Településünk háziorvosa feladatának tekinti a nála jelentkezők maximális segítségét ebben a témában.
Dr. Hanák Klára
háziorvos
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Könnyes problémák a könnycsatorna elzáródása
A könnycsatorna egy vékony kis csatorna, amelyik bevezet az orrba. Az elzáródás már egész pici-akár 1-2 hetes
korban jelentkezhet. Ennek tünete lehet, ha a gyermek
szemében megáll a könny, reggel alvás után csipásodik
vagy váladékozik. Az is intő jel lehet, ha a szülő azt veszi
észre, hogy gyermeke szeme hol becsipásodik, hol letisztul, s hiába használnak bármilyen antibiotikumos szemcseppet, amelynek hatásaként átmenetileg le is tisztul a
gyulladás, de utána ismét visszatér. Ha ez a folyamat 2
hónapos korig folyamatosan vissza-visszatér, akkor
nagy valószínűséggel könnycsatorna elzáródás
van a háttérben.
Ilyenkor az a teendő, hogy minél hamarabb, legkésőbb 2-3 hónapos korban
eljusson a kicsi szemorvoshoz, ahol a könnycsatornát átfecskendezik, kimossák a
könnycsatornából a váladékot illetve megszüntetik az elzáródást.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen beavatkozást?
Az orvos a meglévő könnycsatornába óvatosan bevezet egy szondát, ez szépen végighalad a könnycsatorna
mentén. A szondában lévő folyadékot - ami egyébként
azonos könnyel csak abban az esetben kell kicsit erőteljesebben megnyomni, amikor akadályt érez. A folyadék
nyitja meg a billentyűt vagy az elzáródást helyét. Ez a beavatkozás nem okoz sérülést, nem kell tőle félni.
Az átmosás után mintegy 2-3 napig tart, amíg a maradék váladék eltávozik. Javasolt, hogy orrszívással a szülő

tisztítsa ki az orrba ürült váladékot, ami a könnycsatornából oda bejut. Jó tudni, hogy nátha esetén kevésbé tud levezetődni a könny, ezért jobban csillog a gyermek szeme.
A könnycsatorna elzáródása az első átmosás után nem
szokott kiújulni. Bizonyos vírusok, leginkább a herpesz
vírus az, ami erős könnycsatorna gyulladást és hegesedést tud okozni.
A könnycsatorna elzáródása miatt későbbiekben nem
alakul ki rossz látás, ezek nem függenek össze.
Az újszülöttek könny nélkül sírnak. Érzelmi sírás
nincs, csak sír, sír, de nem könnyezik intenzíven.
A könnyük elpárolog, még akkor is, ha nem
vezetődik le, mert olyan kevés. Van olyan
gyermek, akinél egy éves korig várnak, mert
a szülők úgy gondolják , hogy majd elmúlik,
de ezekben az esetekben menthetetlenül háromszor-négyszer kell átmosni a könnycsatornát ahhoz, hogy megmaradjon a járat.
Külföldön általában- financiális okokból,
egy éves korig szokták halasztgatni a könnycsatorna elzáródás megoldását. Ezt már altatásos műtéttel oldják meg. Ilyenkor egy vékony műanyag szondát vezetnek
le a könnycsatornába és benn hagyják egy hétig, hogy az
ne záródjon újra vissza, majd egy hét elteltével eltávolítják a vezető szálat és akkor megmarad a könnycsatorna.
Magyarországon csak elhanyagolt esetben végeznek ilyen
beavatkozást.
Dr. Majoros Valéria
gyermekorvos

Törődés? Gyógyítás? Betegség? Mentő? Tűzoltó?
A Hévízgyörki Óvoda ÓVODÁSAINAK első alkalommal kerül megrendezésre olyan egészség és életmód
rendezvény, ahol a Vöröskereszt Önkéntesei segítségével
a megszokott óvodai naptól eltérő nap volt, 2009. március
20. péntek, ez a nap szervezése hónapokkal előbb kezdődött!
Kilenc órakor megérkezett a lelkes csapat. A program
a Korsós Attila vezetésével mentősök bemutatójával kezdődött az óvoda előtt, „bicikliző gyermek balesete- mentő értesítése a baleset helyszínéről- mentő érkezése- sérült ellátása-kórházba szállítása. A mentő visszaérkezése
után, a gyermekek kérdései, a baleset megbeszélése, és a
mentőautó kívül–belül megnézése.
A program „forgószínpad” szerűen a csoportokban
folytatódott:
Mini csoportban: Rajz-foglalkozás – Mit tudsz a
Vöröskeresztről? – szabadon rajz a nagyobbaknak, előre kinyomtatott színező a kicsiknek, közben beszélgetés
az ifjúsági önkéntesekkel a Vöröskeresztről, munkájáról.
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Ebben a csoportban Graham lisztből kemencében sütött
joghurtos sütikét falatoztak, amit Hartmannné sütött
kora reggel.
Nagycsoportban: elsősegélynyújtás, egészségvédelem
foglalkozás - balesetekről, mit kell tenni sérülés esetén,
egymásra való figyelés, egyszerűbb kötözések, fertőtlenítés, higiéne – ifjúsági önkéntesek irányításával. Itt a
zöldségek kerültek az asztalra, nyersen: cékla, karalábé,
uborka, retek, sárgarépa.
Kiscsoportban: „Vöröskeresztes” játékok – HUMANO
(a Vöröskereszt „hivatalos” életnagyságú bábuja) és ifjúsági önkéntes „vezényletével”. A játék végén gyümölcsök
fogyasztása következett: alma, narancs, kivi.

Középső csoportban: HelpMan – film vetítése, megbeszélése, beszélgetés a Vöröskereszt alapelveiről, tevékenységéről. Itt a dió, mogyoró, aszalt gyümölcs, került
az asztalra. Mind a négy csoport, minden helyszínen
aktív részvevő volt. A délelőtti program az ebéd előtt a

TŰZOLTÓK bemutatásával fejeződött be az udvaron:
tűz észlelése, tűzoltók értesítése, tűzoltás, megbeszélése,
bemutatása, majd a TŰZOLTÓ AUTÓ birtokba vétele.
Finom ebéd után, a gyerekek pihenése következett,
majd az érdeklődőket legkülönfélébb ingyenes egészségügyi szűrésekkel, tanácsadással és felvilágosító programokkal várták a tornateremben.
Az egészségnap zárásaként a gyermekek kívánsága
szerint arc-festés következett, és búcsúzáskor ajándékokat kaptak a Vöröskereszt dolgozóitól!
Köszönjük minden segítőnek, hogy sok-sok egyeztetés és akadály ellenére, megvalósult ez a gazdag nap!
Szilágyiné Pápai Anna,
óvodavezető
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Pármai sonka dinnyével (Prosciutto e melone)
1 érett cukordinnye, 8 vékony szelet pármai sonka, salátalevelek, frissen őrölt feketebors.
A dinnye legyen érett, szaftos.
Néhány órára behűtöm, utána kimagozom és nyolcfelé vágom.
Utána levágom a héjáról, majd ismét visszateszem rá.
Hozzá a sonkát salátalevelekre rendezem.
Tálaláskor mellé teszem a borsörlőt.

Húsvéti kalács
80 dkg liszt, 45 dkg vaj, 35 dkg cukor, 1 csomag vaniliás cukor, 4 tojássárgája, 1 dl tej, 1 csomag sütőpor, reszelt
narancshéj.
A puha vajat habosra keverem a cukorral, beleteszem a tojások sárgáját, a sütőport, a lisztet, majd a tejet. Fakanállal alaposan eldolgozom, majd ujjnyi vastag,
arasznyi rudakat formálok belőle.
Hármat-hármat összefonok, végeit összenyomom,
tetejüket megkenem tojással, majd a sütőben kb 20 perc
alatt megsütöm.

Mandulatej tojáslikőrrel
25 dkg mandula, 20 dkg cukor, fél rúd vanilia, 8 dl tej, 1 dl tejszín, 1 dl tojáslikőr.
A mandulát forró vízbe áztatom, a héját lehúzom és a cukorral mozsárban összetöröm.
Beleteszem a vaniliás tejbe és lassú tűzön 8-10 percig forralom. A tűzről levéve lehűtöm, hozzáadom a tejszínt és a likőrt, majd jéghidegen kehely poharakban kínálom.

Hóhér vigyázz!
Ezzel a címmel készített filmet Wittner Máriáról az 1956os forradalom egyik jelképéről Siklósi Beatrix rendező.
Ennek a megható és megrázó filmnek a vetítése volt Hévízgyörkön a Művelődési
házban 2009. február 17-én.
A filmben részleteket
láthatott, a télies időjárás
ellenére szép számú közönség, korabeli felvételekből. Az 1956-ban készített képsorok mellett a
2006-os események is láthatóak voltak. A rendező
arra törekedett, hogy párhuzamot vonjon a korabeli tragikus események és napjaink között.
A közönség érezhetően a film hatása alatt
volt, amikor véget ért a vetítés, miután Wittner Mária
a FIDESZ országgyűlési képviselője beszélt a forradalom és napjaink eseményeinkről. A Képviselőasszony

mindenki számára példamutató kitartásról, meg nem
alkuvásról és hatalmas tenni akarásról tett tanúbizonyságot.
Ezután Ékes Ilona a FIDESZ országgyűlési képviselője osztotta meg
gondolatait a jelenlévőkkel.
Tóth Gábor, a FIDESZ
körzetünk immár harmadik alkalommal megválasztott képviselője a film
kapcsán ugyancsak napjaink problémáiról és személyes érintettségéről beszélt.
Az est méltó befejezéseként elmondtuk közösen, felállva
az Úrtól tanult imádságot és elénekeltük a Szózatot.
Bazan Tibor
A Hévízgyörki Fidesz elnöke

Hévizgyörki HÍRMONDÓ

30

Ismerős Arcok Hévízgyörkön
2009. március 6-a nagy nap volt a hévízgyörki zeneszerető emberek életében. Ez, a mintegy 3000 lelket számláló falu adott „otthont” – egy koncert erejéig – az Ismerős
Arcok nevű nemzeti rock zenekarnak. Mielőtt azonban
elmesélném a kedves olvasóknak, milyen hangulat közepette készülődtünk a várva várt eseményre, néhány
mondatban bemutatnám az együttest azoknak, akik még
egyáltalán nem vagy keveset hallottak róla.
Az Ismerős Arcok magyar nemzeti rock zenekar 1999.
október 23-án alakult meg. Egy Erdélyben tett látogatásuk ihlette változásra a szövegvilágukat és témaválasztásukat. A magyar emberek, a nemzet sorsa, a trianoni
döntés igazságtalansága központi szerepet kap dalszövegeikben. Zenéjükben a népi elemek, népdalfeldolgozások mellett előfordulnak hard rock, heavy metal stílusú
és dzsesszes beütésű alkotások. Az együttesre nagy hatással van a magyar népzene mellett az irodalom is.
De térjünk is vissza ahhoz a bizonyos estéhez, és elmesélem Önöknek, mi mindent láthatott, érezhetett, tapasztalhatott az, aki részese volt ennek a koncertnek.
Este 19 óra 30 perckor nyitotta ki kapuit a hévízgyörki Művelődési Ház. Már szinte minden készen állt a
rajongók fogadtatására, a szervezők a helyükön, színpadon az együttes hangszerei. Gondoltam utoljára körülnézek, mielőtt beengedik a tömeget az épületbe. A büfé is
a magyarság szellemében várta a lelkes, éhes és szomjas
rajongókat. A nélkülözhetetlen zsíros kenyér hagymával, az illatos barackpálinka és a finom házi bor mind
azt jelezte, hogy itt „magyar” koncert készül, magyar
hangulattal, magyar embereknek. Utolsó simításként
felkerült a színpad falára a nemzeti zászlónk, melyet a
rendezvény főszervezője, Kustra Tamás tűzött fel. Kinn
a büfénél izgatott, kíváncsi közönség várta – jóízű beszélgetés, hangos viccelődés, jókedv közepette –, hogy
kezdetét vegye a koncert, s végre bejöhessenek a nagyterembe. Egyszercsak belépett a tömeg, egymás kezét fogó
párok, gyerekek apával, anyával, barátok egymásba kapaszkodva fejezték ki, hogy egy közösségbe tartoznak. A
koncertet hivatalosan Kustra Tamás nyitotta meg néhány
igazán szép, gondolattal, valamint köszönetét fejezte ki
a támogatóknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Ezt követően színpadra lépett az Ismerős
Arcok zenekar, s a rajongótábor hatalmas ovációba tört
ki. A fiúk a „húrok közé csaptak” és elkezdődött a koncert. Az első szám után a zenekar frontembere, Nyerges
Attila üdvözölte a közönséget és elindult a közel 2 órás
zenei esemény. Ahogy végignéztem az együtt „mulató”
közönségen, nemtől-kortól függetlenül mindenki ennek
a közösségnek a tagja volt. Az a közvetlenség, az a hazaszeretet, amelyet érezni lehetett abból, ahogyan ezek az
emberek egymás felé fordultak, miközben üvöltve énekelték, s az ég felé tekintettek a „Szakadjon szét” vagy a
líraibb hangulatú „Nélküled” és „Gondolj rám” dalokat.
Szinte a torkomban éreztem a szívem, miközben azon

gondolkodtam, hogy egy ilyen rendezvény is ki tudja
váltani az egységet, az erőt, az összetartozást az emberekből. Nagyon jó látható volt az, mennyire szükségünk
van egymás támogatására, jóindulatára, az összefogásra.
Ennyire hálás közönséget és alázatos együttest már nagyon régen láttam. A zenekar orra előtt lengetett zászlók
hűen mutatták be azt, szinte beszéltek ezek a pillanatok:
Igen tudjuk, pontosan tudjuk, miről énekelsz, s ugyanúgy
érzünk! Úgy gondolom, a zenekar dalai egyszerre szólítanak meg fiatalt, időset, gyermeket, felnőttet, nőt és
férfit.
A kiválóan sikerült koncertet mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a rajongók visszatapsolták a zenekart
és még többet szerettek volna hallani tőle. Nyerges Attila
megköszönte a közönségnek a lelkesedést, bemutatta az
együttes többi tagját az est folyamán immár sokadjára,
majd közös meghajlással köszönték meg a közönség szeretetét, és elbúcsúztak.
„Magyarnak lenni, egészen mást jelent
A saját hazánkban látni a végtelent
A dombtetőn állva érezni, és tudni, hogy ki is vagyok
Mikor a sólymokat nézem,
Ahogy az otthonunk fölött köröket írnak az égen...”

G.G.

A támogatóinknak köszönjük a segítséget, hogy a
koncert megvalósulhatott.
Babinecz-Fa Bt. • Balázs Bálint • Basa Melinda
•Bazan Zoltán • Benkó és Társa Kft. • BMCSV Bt. •
Boblog Kft. • Chevrolet Katona • Deme Csaba • Fercsik
Gábor • Fercsik Tibor • FGF Bt. • Galgaépszer Kft. •
Hévízgyörk Művelődési Ház • Homokfa Kft. • IMI999 Kft. • Kustra Gábor • Kustra Tamás • Maródi
Cukrászda • Nemzetőrség • Polgárőrség • Süni 2000 Bt. •
Szovics-autó • Virágtrend Kft. • Zentai Viktor
… és még sokan mások.
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Sakkot az iskolába?
Sportegyesületünk és térségünk iskoláinak ötéves közös múltját illetően többször is feltettük ezt a kérdést. Igyekeztünk meggyőzni minden
„kételkedőt”, hogy a sakknak igenis ott van a helye az iskola falai között. Gondolkodtató (tehát gondolkodásfejlesztő) játékról van szó, nem
beszélve erőteljes személyiségfejlesztő hatásáról! Hogyan hihetné bárki
is, hogy az ifjúsági sakkozás nem az iskola és sportegyesületünk közös
ügye!!?. Az iskola adja a délutánonként kihasználatlan termeit, mi pedig elvégezzük az iskolai növendékek – közös növendékeink – felkészítését a különböző (nem is akármilyen) sakktornákra. Többek között
persze a sakk diákolimpiára is, mely egyértelműen az iskolák versenye.
Hévízgyörkön az iskola vezetésétől minden segítséget megkapunk,
hogy zavartalanul történhessék a felkészítő munka. A kezdő csoport
tehetségesebb növendékei nemsokára indulhatnak a jól szervezett Pest
megyei ifjúsági sakktornákon. A haladók: Darabont-Horák-Pintér
testvérek, Juhász Flóra, Kapitz Dominik, Kozma Dávid, Torda Dávid,
Tóth Nikolett, nos, ők már harcedzett versenyzők. Néhányan közülük
éremgyűjteménnyel büszkélkedhetnek. Ennyit a versenyzésről.
A rendszeres sakkozással kapcsolatban azonban feltétlenül idekívánkozik néhány fontos megállapítás, melyet hozzáértő pszichológusok tettek tanulmányok keretében. Lássunk belőlük néhányat!
Dr. Tóth Ibolyát orvosként, sakkozó fiú édesanyjaként (immár
grafológusként is) mindig érdekelte, vajon miben különböznek a sakkozók képességei az átlagembertől. Nemzetközi sakkozókat kért fel
grafológiai vizsgálatra, hogy kézírásukból azonosítsa képességeiket.
Idevágó újságcikkében olvashatjuk a következőket:
„Utána jártam annak a kérdésnek, vajon mit fejleszt egy fiatalban
maga a sakktanulás. Duró Zsuzsa és Szilágyi Péter remek tanulmányokat készítettek a sakk képességfejlesztő hatásával kapcsolatban.
Gyanítom, a sakkal aktívan foglalkozó sakkozók és oktatók sincsenek
tisztában a királyok játékának jótékony hatásával.
Először is: bizonyított tény, hogy a sakkozás becsületességre, önuralomra, gyors megítélésre, felelősségérzetre, lényeglátásra, pontosságra, szabálykövetésre, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, a normák és törvények tiszteletben tartására nevel.

Másodszor: segíti a logikus gondolkodást, az analizáló és szintetizáló képességet, a produktív képzeletet, a kreativitást, a problémaérzékenységet, a hatékony gondolkodást, az összefüggések felismerését,
a figyelem koncentrálását vagy megosztását, az emlékezőtehetséget, a
tanulási folyamatokat.
Megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy mindezeket a képességeket egy játékkal megszerezhetjük. De mi is az a játék? Nagy József felfogása szerint: A játék ingertermeléssel elégíti ki az ingerszükségleteket. Ez pedig a gyermekben ösztönösen jelentkező információéhséget
csillapítja. Ideggyógyászati vizsgálatok bizonyították, miért olyan öszszetartozó jelenségek a gyermekkori játékos tevékenységek, az abban
rejlő tanulási folyamatok és a munka. Ezzel gyökeresen átértékelhetjük a játékról alkotott elképzeléseinket.”
A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete nem véletlenül vitte
be ezt a szép táblás játékot például az óvoda falai közé – többek közt
Hévízgyörkön is –, ahol kedvező fogadtatásra lelt az óvodai vezetés
és a kollegák részéről. A gyermek életében már pár hónapos kortól
jelen van a játék, s négyéves kortól már a „szabályjátékok” is alkalmazhatók. Már nemzetközi értékszámot szereztek azok a ma középiskolás növendékeink, akik óvodáink és iskoláink falai közt kezdtek
ismerkedni a sakkozás fortélyaival, és nem hagyták abba a rendszeres sakkozást. S innentől már a helyi sakkozás nemcsak az óvodák,
iskolák és sportegyesületünk, hanem az érintett önkormányzatok
közös ügye.
A GVSE a hévízgyörki intézményeken kívül még Ikladon és Turán
tart rendszeres foglalkozásokat az iskolákban csakúgy, mint az óvodákban. Sportegyesületünk tizenhat igazolt sakkozója közül már kilencen szerepelnek a FIDE-listán (nemzetközi értékszámok listája), s
remélhetőleg számuk gyarapodni fog a továbbiakban. Egyesületünk
(ugyanis) a sajnálatos pénzügyi nehézségek ellenére sem adja fel, amit
öt évvel ezelőtt elkezdett.
Tóth Máté József
edző

2008/2009 tavaszi szezon
1. forduló: március 7. (szombat) 14:00
2. forduló: március 15. (vasárnap) 14:00

Diósd–Hévízgyörk
Erdőkertes–Hévízgyörk

3. forduló: március 21. (szombat) 14:00

Dunakeszi–Hévízgyörk

4. forduló: március 28. (szombat) 15:00

Budakalász–Hévízgyörk

5. forduló: április 5. (vasárnap) 15:30

Hévízgyörk–Felsőpakony

6. forduló: április 12. (vasárnap) 15:30

Pilis–Hévízgyörk

7. forduló: április 19. (vasárnap) 16:00

Hévízgyörk–Tárnok

8. forduló: április 26. (vasárnap) 16:00

Gödöllő–Hévízgyörk

9. forduló: május 3. (vasárnap) 16:30

Hévízgyörk–Délegyháza

10. forduló: május 10. (vasárnap) 16:30

Őrbottyán–Hévízgyörk

11. forduló: május 17. (vasárnap) 16:30

Hévízgyörk–Bag

12. forduló: május 24. (vasárnap) 16:30

Üllő–Hévízgyörk

13. forduló: május 31. (vasárnap) 17:00

Hévízgyörk–Örkény

14. forduló: június 6. (szombat) 17:00

Biatorbágy–Hévízgyörk

15. forduló: június 14. (vasárnap) 17:00

Hévízgyörk–Tápiószecső
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A 2008/2009. évi R-PC PLANET Pest megyei I. osztályú FELNŐTT
labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének VÉGLEGESÍTETT SORSOLÁSA (2009. 02. 23.)
2009.03.07. Szo. 14:00
2009.03.07. Szo. 14:00
2009.03.07. Szo. 14:00
2009.03.08. Vas. 14:00
2009.03.08. Vas. 14:00
2009.03.08. Vas. 14:00
2009.03.08. Vas. 14:00
2009.03.08. Vas. 14:00
2009.03.14. Szo. 14:00
2009.03.14. Szo. 14:00
2009.03.14. Szo. 14:00
2009.03.14. Szo. 14:00
2009.03.14. Szo. 14:00
2009.03.15. Vas. 14:00
2009.03.15. Vas. 14:00
2009.03.15. Vas. 14:00
2009.03.21. Szo. 14:00
2009.03.21. Szo. 14:00
2009.03.21. Szo. 14:00
2009.03.21. Szo. 14:00
2009.03.21. Szo. 14:00
2009.03.22. Vas. 14:00
2009.03.22. Vas. 14:00
2009.03.22. Vas. 14:00
2009.03.28. Szo. 15:00
2009.03.28. Szo. 15:00
2009.03.28. Szo. 15:00
2009.03.29. Vas. 15:00
2009.03.29. Vas. 15:00
2009.03.29. Vas. 15:00
2009.03.29. Vas. 15:00
2009.03.29. Vas. 15:00
2009.04.04. Szo. 15:30
2009.04.04. Szo. 15:30
2009.04.04. Szo. 15:30
2009.04.05. Vas. 15:30
2009.04.05. Vas. 15:30
2009.04.05. Vas. 15:30
2009.04.05. Vas. 15:30
2009.04.05. Vas. 15:30
2009.04.11. Szo. 15:30
2009.04.11. Szo. 15:30
2009.04.11. Szo. 15:30
2009.04.12. Vas. 15:30
2009.04.12. Vas. 15:30
2009.04.12. Vas. 15:30
2009.04.12. Vas. 15:30
2009.04.12. Vas. 15:30
2009.04.18. Szo. 16:00
2009.04.18. Szo. 16:00
2009.04.18. Szo. 16:00
2009.04.19. Vas. 16:00
2009.04.19. Vas. 16:00
2009.04.19. Vas. 16:00
2009.04.19. Vas. 16:00
2009.04.19. Vas. 16:00
2009.04.25. Szo. 16:00
2009.04.25. Szo. 16:00
2009.04.25. Szo. 16:00
2009.04.26. Vas. 16:00

16. forduló
Budakalász–Őrbottyán KSE
Tápiószecső FC–Felsőpakony-Ergofer
Diósdi TC–Hévízgyörk SC
Bagi TC ’96–Délegyháza KSE
Erdőkertesi SE–Dunakeszi Vasutas
Üllő SE–Gödöllői Sport Klub
Örkény SE–Tárnok KSK
Viadukt SE-Biatorbágy–Pilisi LK-Legea
17. forduló
Felsőpakony-Ergofer–Diósdi TC
Gödöllői Sport Klub–Örkény SE, GEAC-pályán!
Dunakeszi Vasutas–Budakalász
Őrbottyán KSE–Bagi TC ’96
Délegyháza KSE–Üllő SE
Pilisi LK-Legea–Tápiószecső FC
Erdőkertesi SE–Hévízgyörk SC
Tárnok KSK–Viadukt SE-Biatorbágy
18. forduló
Diósdi TC–Pilisi LK-Legea
Erdőkertesi SE–Felsőpakony-Ergofer
Bagi TC ’96–Budakalász
Tápiószecső FC–Tárnok KSK
Dunakeszi Vasutas–Hévízgyörk SC
Örkény SE–Délegyháza KSE
Viadukt SE-Biatorbágy–Gödöllői Sport Klub
Üllő SE–Őrbottyán KSE
19. forduló
Gödöllői Sport Klub–Tápiószecső FC, GEAC-pályán!
Budakalász–Hévízgyörk SC
Délegyháza KSE–Viadukt SE-Biatorbágy
Felsőpakony-Ergofer–Dunakeszi Vasutas
Tárnok KSK–Diósdi TC
Pilisi LK-Legea–Erdőkertesi SE
Őrbottyán KSE–Örkény SE
Bagi TC ’96–Üllő SE
20. forduló
Tápiószecső FC–Délegyháza KSE
Diósdi TC–Gödöllői Sport Klub
Dunakeszi Vasutas–Pilisi LK-Legea
Üllő SE–Budakalász
Viadukt SE-Biatorbágy–Őrbottyán KSE
Erdőkertesi SE–Tárnok KSK
Hévízgyörk SC–Felsőpakony-Ergofer
Örkény SE–Bagi TC ’96
21. forduló
Délegyháza KSE–Diósdi TC
Budakalász–Felsőpakony-Ergofer
Gödöllői Sport Klub–Erdőkertesi SE, GEAC-pályán!
Tárnok KSK–Dunakeszi Vasutas
Őrbottyán KSE–Tápiószecső FC
Pilisi LK-Legea–Hévízgyörk SC
Bagi TC ’96–Viadukt SE-Biatorbágy
Üllő SE–Örkény SE
22. forduló
Dunakeszi Vasutas–Gödöllői Sport Klub
Diósdi TC–Őrbottyán KSE
Tápiószecső FC–Bagi TC ’96
Erdőkertesi SE–Délegyháza KSE
Örkény SE–Budakalász
Hévízgyörk SC–Tárnok KSK
Pilisi LK-Legea–Felsőpakony-Ergofer
Viadukt SE-Biatorbágy–Üllő SE
23. forduló
Budakalász–Pilisi LK-Legea
Gödöllői Sport Klub–Hévízgyörk SC, GEAC-pályán!
Délegyháza KSE–Dunakeszi Vasutas
Bagi TC ’96–Diósdi TC

2009.04.26. Vas. 16:00
2009.04.26. Vas. 16:00
2009.04.26. Vas. 16:00
2009.04.26. Vas. 16:00
2009.05.02. Szo. 16:30
2009.05.02. Szo. 16:30
2009.05.02. Szo. 16:30
2009.05.03. Vas. 16:30
2009.05.03. Vas. 16:30
2009.05.03. Vas. 16:30
2009.05.03. Vas. 16:30
2009.05.03. Vas. 16:30
2009.05.09. Szo. 16:30
2009.05.09. Szo. 16:30
2009.05.09. Szo. 16:30
2009.05.10. Vas. 16:30
2009.05.10. Vas. 16:30
2009.05.10. Vas. 16:30
2009.05.10. Vas. 16:30
2009.05.10. Vas. 16:30
2009.05.16. Szo. 16:30
2009.05.16. Szo. 16:30
2009.05.16. Szo. 16:30
2009.05.17. Vas. 16:30
2009.05.17. Vas. 16:30
2009.05.17. Vas. 16:30
2009.05.17. Vas. 16:30
2009.05.17. Vas. 16:30
2009.05.23. Szo. 16:30
2009.05.23. Szo. 16:30
2009.05.23. Szo. 16:30
2009.05.24. Vas. 16:30
2009.05.24. Vas. 16:30
2009.05.24. Vas. 16:30
2009.05.24. Vas. 16:30
2009.05.24. Vas. 16:30
2009.05.30. Szo. 17:00
2009.05.30. Szo. 17:00
2009.05.30. Szo. 17:00
2009.05.30. Szo. 17:00
2009.05.30. Szo. 17:00
2009.05.31. Vas. 17:00
2009.05.31. Vas. 17:00
2009.05.31. Vas. 17:00
2009.06.06. Szo. 17:00
2009.06.06. Szo. 17:00
2009.06.06. Szo. 17:00
2009.06.06. Szo. 17:00
2009.06.06. Szo. 17:00
2009.06.07. Vas. 17:00
2009.06.07. Vas. 17:00
2009.06.07. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00
2009.06.14. Vas. 17:00

Üllő SE–Tápiószecső FC
Tárnok KSK–Felsőpakony-Ergofer
Őrbottyán KSE–Erdőkertesi SE
Örkény SE–Viadukt SE-Biatorbágy
24. forduló
Dunakeszi Vasutas–Őrbottyán KSE
Tápiószecső FC–Örkény SE
Diósdi TC–Üllő SE
Hévízgyörk SC–Délegyháza KSE
Felsőpakony-Ergofer–Gödöllői Sport Klub
Viadukt SE-Biatorbágy–Budakalász
Pilisi LK-Legea–Tárnok KSK
Erdőkertesi SE–Bagi TC ’96
25. forduló
Budakalász–Tárnok KSK
Gödöllői Sport Klub–Pilisi LK-Legea, GEAC-pályán!
Délegyháza KSE–Felsőpakony-Ergofer
Bagi TC ’96–Dunakeszi Vasutas
Örkény SE–Diósdi TC
Viadukt SE-Biatorbágy–Tápiószecső FC
Őrbottyán KSE–Hévízgyörk SC
Üllő SE–Erdőkertesi SE
26. forduló
Tápiószecső FC–Budakalász
Diósdi TC–Viadukt SE-Biatorbágy
Dunakeszi Vasutas–Üllő SE
Tárnok KSK–Gödöllői Sport Klub
Felsőpakony-Ergofer–Őrbottyán KSE
Pilisi LK-Legea–Délegyháza KSE
Erdőkertesi SE–Örkény SE
Hévízgyörk SC–Bagi TC ’96
27. forduló
Tápiószecső FC–Diósdi TC
Budakalász–Gödöllői Sport Klub
Délegyháza KSE–Tárnok KSK
Örkény SE–Dunakeszi Vasutas
Őrbottyán KSE–Pilisi LK-Legea
Bagi TC ’96–Felsőpakony-Ergofer
Üllő SE–Hévízgyörk SC
Viadukt SE-Biatorbágy–Erdőkertesi SE
28. forduló
Gödöllői Sport Klub–Délegyháza KSE, GEAC-pályán!
Dunakeszi Vasutas–Viadukt SE-Biatorbágy
Diósdi TC–Budakalász
Tárnok KSK–Őrbottyán KSE
Felsőpakony-Ergofer–Üllő SE
Erdőkertesi SE–Tápiószecső FC
Hévízgyörk SC–Örkény SE
Pilisi LK-Legea–Bagi TC ’96
29. forduló
Budakalász–Délegyháza KSE
Örkény SE–Felsőpakony-Ergofer
Tápiószecső FC–Dunakeszi Vasutas
Viadukt SE-Biatorbágy–Hévízgyörk SC
Diósdi TC–Erdőkertesi SE
Őrbottyán KSE–Gödöllői Sport Klub
Bagi TC ’96–Tárnok KSK
Üllő SE–Pilisi LK-Legea
30. forduló
Dunakeszi Vasutas–Diósdi TC
Hévízgyörk SC–Tápiószecső FC
Erdőkertesi SE–Budakalász
Délegyháza KSE–Őrbottyán KSE
Felsőpakony-Ergofer–Viadukt SE-Biatorbágy
Pilisi LK-Legea–Örkény SE
Tárnok KSK–Üllő SE
Gödöllői Sport Klub–Bagi TC ’96, GEAC-pályán!

Budapest, 2009. február 23.
Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, Versenyiroda
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