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A  H é v í z g y ö r k i ö n ko r m á n y z A t k ö z é r d e k ű k i A dvá n y A

ahol a For rá sok-fa lu rész
vé get ér, s kez dõ dik az
Erdõkalja, va gyis a fa lu

és az er dõk kö zött – ol da lá ban a Fel sõ ho -
mo ki szõ lõk kel – te rült el a sem mi re nem
hasz nált Nyár fás. Kaputa Ban di bá csi – a
fa lu utol só te he né sze –, me leg nyá ri na -
po kon itt de lel tet te a fa lu csor dá ját  A ho -
mo kos, csak ki rály din  nyét ter mõ te rü let
már sok év ti zed del elõbb is gon dot je len -
tett a köz ség ve ze tõ i nek, majd ké sõbb a
köz sé gi ta nács nak. Az öt ve nes évek ben
ar ról is esett szó, hogy va la mi fé le ha di -
üzem épül er re a táj ra, de a hely szí ni
szem le sok ki fo gást ta lált, ezért az tán – ál -
lí tó lag – Ikladra vit ték a gyá rat. Ma radt a
gond, rá ha gyo má nyo zó dott a rend szer -
vál tást kö ve tõ en vá lasz tott ön kor mány -
zat ra. A kép vi se lõk tár gyal tak, ke res ték a
meg ol dást. A leg me ré szebb álom az volt,
hogy „ló vá sár”, vagy „ál lat- és ki ra ko dó -
vá sár” ré szé re kell te rü le tet ki ala kí ta ni. A
vá sá ro zók tól be sze dett hely pénz gaz da gí -
ta ná a köz ség kas  szá ját. Az el kép ze lés
meg va ló sí tá sa nem si ke rült: el bu kott a
vá sár tér ki ala kí tá sát ne he zí tõ bü rok ra ti -
kus elõ írá sok dzsun ge lé ben. 

A 2006-ban meg vá lasz tott ön kor -
mány zat is sze met ve tett a te rü let re, és
csak ha mar dön tést hoz tak: a mint egy há -
rom hek tár nyi te rü le ten köz mű ve sí tett,
ki épí tett inf rast ruk tú rá val ren del ke zõ épí -
té si tel ke ket kell ki ala kí ta ni. A jó le ve gõ, a
szép ter mé sze ti kör nye zet és sok más ked -
ve zõ kö rül mény mi att a fa lu ban ez a te rü -
let a leg al kal ma sabb egy új fa lu rész lé te sí -
té sé re. – Meg in dí tot tuk a hi va ta los el já -
rást – idézi a kez de te ket Bobál Ist ván pol -
gár mes ter. – Ha ma vis  sza né zek az in du -
lás ra, be kell val la ni, nem szá mí tott egyi -
künk sem, mek ko ra mun kát kí ván a te rü -
let ren de zé se. Nem aka rom un tat ni az ol -
va só kat a rész le tek kel. Hó na pok tel tek el,
ami kor a ha tó sá gok so ka sá ga ki mond ta a
be le egye zõ igent. Csak egyet len ese ményt

em lí tek. El fo gad tuk az er dé szet ál lás pont -
ját, amely sze rint: – „aki az er dõt pusz tít -
ja, az gyer me kei jö võ jét sem mi sí ti meg”.
Ez azt je len tet te, hogy hi va ta lo san csak
ak kor vál toz tat ták meg a bir tok íven  az
ed di gi er dõ mi nõ sí tés re vo nat ko zó be -
jegy zést, ami kor a ré szünk re át adott
Nyár fás sal azo nos te rü le ten el vé gez tük
egy új er dõ rész  te le pí té sét. 

Ren ge teg feladatunk volt, amíg el ju -
tot tunk az ér té ke sí tés re al kal mas tel kek
ki ala kí tá sá ig. Kez dõ dött vol na az ér té ke -
sí tés, ám Hévízgyörköt is el ér te a gaz da -
sá gi vi lág vál ság. A pénz te len ség, a fe nye -
ge tõ lét bi zony ta lan ság mi att a fa lut ed dig
jel lem zõ épí té si kedv mi ni mum ra csök -
kent, meg szűnt a te lek vá sár lá si igény. 

Több mil lió fo rin tot fek tet tünk be eb -
be a fej lesz tés be, ami vel el sõ sor ban a fa lu
fi a tal ja i nak le te le pe dé sét kí ván tuk se gí te -
ni. A ki ala kult hely ze tért so kan tá mad ták
az ön kor mány za tot, személyszerint ter -
mé sze te sen en gem, az ön kor mány zat ve -
ze tõ jét. Ha fel je gyez tem vol na, hány pár -
ná zott aj tón ko pog tat tam, hány te le fo non
csön get tem és je lent kez tem be a dön tés -
ho zó úr hoz, hány fel jegy zést, ké rel met,
le ve let ír tam, szin te vé ge lát ha tat lan len ne
azok nak a so ra, akik kel ta nács koz tam,
tár gyal tam a tel kek ér té ke sí té se ügyé ben.
Ahol egy pi ci re ményt, és le he tõ sé get lát -
tam, oda új ra és új ra vis  sza tér tem. Az aka -
rás, a pró bál ko zá sok fo lya ma tos sá ga, ré gi
kap cso la tok moz ga tá sa, új kap cso la tok
épí té se vég re meg hoz ta az ered ményt.
2010. már ci us  8. nap ján a PRIVATTEN-
DER Kft-vel alá ír tuk az adás-vé te li szer -
zõ dést. Kü lön öröm szá munk ra, de egy -
ben büsz kék is va gyunk rá, hogy eb ben a
pénz te len vi lág ban, ami kor a vál la la tok a
meg él he té sért küz de nek, ami kor stag ná -
lás ról, mű kö dés kép te len ség rõl, csõd be
ment ön kor mány zat ok ról ol va sunk, hal -
lunk, mi olyan vál lal ko zást hoz tunk fa -
lunk nak, amely áp ri lis vé gén, má jus ele -

jén el kez di a Nyár fás-la kó park épí té sét. A
tel ket – a szer zõ dés ben rög zí tet tek sze -
rint, hét ezer fo rint+ÁFA/m2 áron ér té ke -
sí tet tük, ami ös  sze sen 187 mil lió fo rint
be vé telt je lent köz sé günk nek. De et tõl na -
gyobb an nak az ér té ke, hogy va ló ban gaz -
da go dik la kó he lyünk.

Nem kell kér dez nem, csak jegy zem a
pol gár mes ter sza va it: A la kó park ban 
88 db la kás épül. A la ká sok ál ta lá ban 120
négy zet mé te re sek. Új tech no ló gi á val, a
leg kor sze rűbb anya gok fel hasz ná lá sá val
ké szül nek. A mai épí té sze ti szak iro da lom -
ban eze ket az épü le te ket pas  szív há zak nak
ne ve zik. A vég zett pi ac ku ta tás ered mé nye
– ép pen az ol csó épít ke zés mi att – igen
ked ve zõ: – (180 ezer fo rint egy négy zet -
mé ter la kó te rü let ára). A la kó ház mű köd -
te té si költ sé ge is alig több, mint fe le a ha -
gyo má nyos la kó ház üze mel te té sé nek. De
nem csak az egyén nek, ha nem köz sé günk -
nek is ked ve zõ le he tõ sé ge ket biz to sít a la -
kó park meg épí té se. Vár ha tó an 300-350
sze mél  lyel nõ köz sé günk lakossága. Va ló -
színű, hogy el sõ sor ban fi a tal há zas pár ok
köl töz nek a fa lu ba, ezért emel ke dik a gye -
re kek lé lek szá ma is. Biz to sí ték ez ar ra,
hogy za var ta la nul mű köd tet ni tud juk a
gyer mek in téz mé nye ket. Nem kell a pe da -
gó gu sok lé lek szá mát csök ken te ni. Emel -
lett a be köl tö zõk Hévízgyörkön adóz nak,
jö ve del mük je len tõs ré szét a fa lu ban köl -
tik el. Itt vá sá rol nak, itt él nek, itt ala kul -
nak új em be ri kap cso la ta ik, s ez bi zo nyo -
san friss szel le mi és anya gi moz gást in dít
meg Hévízgyörkön. 

Be szél ge té sünk a vé gé hez kö ze le dik.
Cseng a pol gár mes ter te le fon ja. Int, hogy
vár jak, s mi kor le te szi a ké szü lé ket, a kö -
vet ke zõ ket mond ja: Most kap tam a hírt,
hogy a Hévízgyörki Nyár fás La kó park
ter ve az Interneten meg te kint he tõ.                                                

Kat tint sunk oda! Hogy erõ seb bek, bi -
za ko dób bak le gyünk! 

F.M. 

MegkezdõdikaNyárfás-lakótelepépítése

Ott,
Merészvállalkozászárulhatsikerrel
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esz ten dő telt el az óta, hogy elő ször sza val ták el
a Nem ze ti dalt, s elő ször ol vas ták fel a 12 pon -
tot. A már ci u si if jak be ke rül tek a tör té ne lem -

be. A több mint fél év szá zad dal ez előt ti szür ke, lucs kos ko ra
ta va szi na pot 2010. már ci us 15-én ezer szer te na gyobb tö me -
gek idé zik, s ezer nyi ün ne pi be szé det mon dó ma gasz tal ja a sza -
bad sá got, a de mok rá ci át, or szá gunk füg get len sé gét. A leg ap -
róbb is ko lás gye rek től a leg vé nebb fa lu si em be rig min den ki
vall ja, hogy meg kell ün ne pel nünk ezt a na pot.
Meg kér de zem van-e még va la mi, amit az ün ne pi
szó no kok nem mond tak el? Sar jad hat-e új és mai
gon do lat a frá zi sok ká kop ta tott sza vak ból? Más fél
év szá zad nál hos  szabb idő telt el. Meg vál toz tak a
kö rül mé nyek, de ez sen ki nek se le het jog cím az el -
ső már ci us örök ér vé nyű igaz sá ga i nak meg ha mi sí -
tá sá ra. Ha nem vol na olyan ve sze del me sen ha son -
ló mai hely ze tünk a 162 év vel ez előt ti ek hez, ak kor
is fe lel nünk kel le ne en nek a nap nak leg na gyobb,
min dig idő sze rű kér dé sé re: A ha la dást vagy a ma -
ra di sá got vá laszt juk-e? 

Ma is itt él nek ezek az igék, s ne künk a so kat pró bált, so -
kat meg élt idő sek nek, a szü lők nek, min den ran gú ve ze tő nek
és min den ál lam pol gár nak kö te les sé ge ezek nek az igék nek a
to vább él te té se a mai if jú ság ban. Na gyon hi szem, hogy már a
ti zen-, hu szon éve sek kö zül ki vá lasz tód nak a fák lya vi vők, akik
majd fel lob bant ják és őr zik az iga zi már ci us tü zét. Akik ma
há tat for dí ta nak a köz ügyek nek, akik fél re hú zód nak a kö zös
gon dok meg ol dá sá nak a vál la lá sá tól, s az „én há zam az én vá -
ram” ha mis vi lá gá ban ke re sik a bol do gu lá su kat, azo kat is
előbb vagy utóbb meg érin ti a meg úju lás vá gya és el ha tá ro zá -
sa. Mert az 1848 már ci u si if jú ság kö ve te lé se i nek meg va ló sí tá -
sá hoz az em be rek vá gya és aka ra ta, a lel kek ben élő tár sa dal -
mi fe szült ség kell. A Pe tő fi Sán do rok csak a szik rát csi hol ják
ma guk ból, a tűr he tet len né vált sze gény ség, el nyo más, zsar -
nok ság meg szün te té se el le ni harc győ zel mé hez. A Nem ze ti
dal, az „es kü szünk, es kü szünk” zú gá sa az tán el nyom ja a csi tí -
tó szót, el söp ri a gő gös és zsar no ki  ha ta lom zsol do sa it.  

Tisz telt Höl gye im és Ura im! A for ra da lom és sza bad -
ság harc ezer és ezer ese mé nyé ről, a meg fo gal ma zott cé lok
szá za i ról kel le ne szól ni, én azon ban a hár mas jel szó lé nye -
gét kí vá nom is mer tet ni. An nak a há rom szó nak a fon tos sá -
gát, amely a 12 pon tot is mer te tő röp lap al ján je lent meg, s
amely a nagy fran cia for ra da lom tól kezd ve a pol gá ri át ala -
ku lás jel sza va volt. Ezek nek a jel sza vak nak a tar tal mát az
el múlt év ti ze dek sem kop tat ták meg. A hár mas jel szó el ső
kö ve te lé se a sza bad ság volt.

Szabadságotakarunk! Sza bad sá got hir det tek – azt akar ták:
sza bad or szág ban sza bad em be rek él je nek. Azt is tud ták, hogy
a sza bad ság fe le lős ség gel jár. Azt mond ja egy olasz köz mon -
dás: „Azéletegypénzdarab,elkölthetedjóra,rosszra,decsak
egyszer.”Ha mi dön tünk az éle tünk ről, ma gunk nak tar to zunk
fe le lős ség gel. Ez a dön tés te szi az if jút fel nőt té és sza bad dá.

Egyenlőségetakartak – egyen lő jo got, egyen lő ter he ket és
kö te les sé get, tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis le he tő sé ge -

ket. Azt kö ve tel ték, hogy min den ki ad dig jut has -
son el, amed dig ké pes sé gei el vi szik. Ne az döntse
el egy gye rek éle tét, hogy mi lyen anya gi esz kö zö -
ket, ki vált sá go kat örö költ, ha nem a te het sé ge,
szor gal ma és az ál ta la vég zett mun ka. Ma azt
mond juk: – le gyen biz to sí tott az esély egyen lő ség!

Testvériségetakartak– Azt je len ti ez a kö ve te -
lés, hogy mind an  nyi an em be rek va gyunk, s ös  sze -
tar to zunk. Van kö zünk egy más hoz. A test vé ri ér -
zést ma is na pi ren den tart juk, ami kor a tár sa dal mi
szo li da ri tás el vé ről be szé lünk. 

A már ci u si if jak nem ze dé ke tett kí sér le tet a hár -
mas jel szó meg va ló sí tá sá ra. Nagy árat kel lett fi zet ni ük. Pe tő fi és
Vas vá ri a csa ta té ren hagy ták éle tü ket. Jó ka i nak élet ve szély ben
kel lett buj dos nia. Ál do za tuk nem volt hi á ba va ló. Az esz mék,
me lye kért har col tak, nap ja ink ban va ló sul nak meg. Ezért van
az, hogy mi „áldóimádságmellettmondjukelszentneveiket.”

Tisz telt Ün nep lők! A hár mas jel szó igéi ma is él nek. Sza -
bad ság ra, egyen lő ség re, test vé ri ség re szük sé ge van a 21. szá -
zad em be ré nek is. De kell is ko la is, kell könyv tár, kell mű ve -
lő dé si ház. Szük ség van kor sze rű ér dek vé de lem re, szo li da ri -
tás ra, jár ha tó út ra, egész  ség vé de lem re, egész sé ges la kás ra,
sport pá lyá ra, az idő sek nek és el eset tek nek szo ci á lis el lá tás ra.
De mok rá cia, sza bad ság, egyen lő ség, test vé ri meg ér tés, ba rát -
ság kell min den tár sa dal mi ré teg nek, mert ezek ha zánk fej lő -
dé sé nek iga zi biz to sí té kai. Saj nos, ha kö rül né zünk a vi lág ban,
kön  nyen meg győ ződ he tünk ar ról, hogy alig-alig van a föld -
go lyó nak még egy né pe, ame lyik olyan fá radt sá got nem is me -
rő igye ke zet tel, s oly kö nyör te le nül tud ná egy mást tép ni, és
mar can gol ni, mint a ma gyar. El szo mo rí tó, hogy nem tu dunk
ös  sze forr ni sem az or szág, sem kis ha zánk épí té sé ben, gaz da -
gí tá sá ban. A kön  nyel és vér rel ön tö zött ma gyar tör té ne lem
hő si alak ja i nak pél dá já ból vég re ta nul nunk kel le ne. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ma kop ja fát ava tunk az
1848-as if jak em lé ké re, Ez a kop ja fa fi gyel mez tes sen ben nün -
ket, hogy 1848 di cső nap ja i ban el tűnt min den el len tét az
arisz tok rá cia és a köz ne mes ség kö zött. Meg szűnt min den ver -
sen gés és vi szály ko dás a kü lön bö ző po li ti kai fel fo gá sú em be -
rek kö zött. Min den ki be le ke rült a füg get len sé gi moz ga lom
sod ró ára da tá ba, s min den egyé ni ér de ket fél re té ve egy for -
mán val lot ta: a Ha za min den előtt. 

Ké rem, hogy a mai ün nep ről ez zel a fel is me rés sel tá voz -
za nak, s vi gyék ma guk kal a Sza bad ság, Egyen lő ség, Test vé ri -
ség jel mon dat ba fog lalt for ra dal mi igéit.  

Bobál István, polgármester

Márciusijelszavak

tisztelthölgyeimésUraim!
hévízgyörkibarátaim!kedvesFiatalok!
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„
AhárMAsjelszóigéiMAisélnek.szA-

bAdságrA,egyenlőségre,testvériségreszük-
ségevAnA21.százAdeMberénekis.dekellis-
kOlAis,kellkönyvtár,kellMŰvelődésiház...
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segítŐiNkéstáMogatóiNk: babinyeczCsaba,babinyeczzsolt,bazantibor,benkólászlóné,bobálistván,brennerPál,Csomaistván,
darnyíkervin,demeCsaba,deménészabótünde,Fercsikádám,Fercsikgábor,gedeikrisztián,gedeitibor,gohéristvánné,hajdútibor,
hartmannéFlörichAnikó,hévízgyörkiPolgármesterihivatal,hollóbalázs,hollóistván,ifjútoldiMiklós,iMi– 999kft.,kartaliPolgárőrség
konczákos,lenkeesküvőiruhakölcsönző,Makraijózsef,Mikusgyörgy,Molnárlászló,MolnárMáté,Morvaiticiánó,PatkóCsabáné,rajkó
gáborésfeleségejulika,süni2000bt.,szovicsMihály,szőkejózsef,szőkekrisztián,tóthnikolett.

szereplŐk: AngyalMariann,babinyeczsára,babinyecznétoldierika,balázsbálint,bazanzoltán,brennerzsolt,brennernéjanotailona,
brennerbuni(kutya),demejános,dimáklászló,FeraMárk,Fercsiktibor,gedeitibornékati,gódorCsilla,huszárAnett,kapuváridávid,
koleszaMihálynéMárti. koncznorbertné erika, koncz rebeka, kovácsdani,Matus Ferenc,Molnár lászló,Morvai Flórián,Morvai Péter,
Morvai Péterné zsuzsa,Mrkva András bozó, nagy Adrienn, Patkó Felíciána. Péter zsuzsanna, rónai lajos, szilágyiné Pápai Annananni,
szőke józsef, szőke józsefné ibolya, toldiMiklós, toldiMiklósné, torda lajosnéMártika, tóthCsaba Pocok, tóthCsabánéCsösze, tóth
zoltán.A mű sort ren dez te: gedeitiborné,szőkejózsefné.Mű sor ve ze tő: Fercsiktibor.

Fa lum ban na gyon csen de sek szok tak
len ni a szom bat  dél utá nok. Üre sek az ut -
cák, te rek. Se hol egy em ber. Né ha-né ha
egy pi ac ról ha za si e tő au tó zú gá sa tö ri
meg a csen des pi he nés órá it.

Már ci us 6-án dél után mint ha fel tá -
madt vol na ál má ból Hévízgyörk. Jöt tek,
vé ge lát ha tat lan sor ban – fő leg nők, s ter -
mé sze te sen jöt tek az őket kí sé rő fér fi ak is
–, hogy „be gyö mö szöl jék” ma gu kat a mű -
ve lő dé si ház négy száz fős szín ház ter mé be.
Mert ezen a na pon ün nep volt a fa lu ban:
– a nő ket és a ta vaszt kö szön töt ték a köz -
ség ve ze tői és kö zel az az öt ven fős csa pat,
amely nek tag jai még az el múlt esz ten dő
vé gén jöt tek ös  sze elő ször ar ra a meg be -
szé lés re, ahol el dön töt ték: – ho gyan kö -
szönt se Hévízgyörk a nagy ma má kat, az
anyá kat és a lá nya i kat 2010 ta va szán.

„Nagy be szél ge tés volt” – em lé ke zik
vis  sza gedei Tiborné Művelődési Ház Vezető.
– „Min den ki nek akadt va la mi lyen öt le te és
a har ma dik, de le het, hogy a ne gye dik ta -
lál ko zá sunk kor el ké szült a mű sor for ga tó -
köny ve. Nagy sze rű han gu lat ban zaj lot tak
a pró bák, ame lye ken es té ről-es té re új öt le -
tek kel gaz da gí tot ta ki-ki a ma ga sze rep -
kör ét. Ha ma ro san hí re ment a fa lu ban a
nagy „ös  sze es kü vés nek” és mi vel az elő ző
esz ten dők ben volt már ha son ló ta vasz kö -
szön tő mű sor, egy re nőtt az ér dek lő dés.”

Nem kel lett ki do bol ni, nem kel lett
pla ká tok so ka sá gát ki ra gasz ta ni, száj ról-
száj ra ter jedt a ren dez vény hí re – és bi -
zony a ren de zők, szer ve zők és sze rep lők
örö mé re – a kez dé si idő pont ban egy tűt
sem le he tett vol na el ej te ni a te rem ben, a
be já ra ti aj tó ra pe dig ki le he tett vol na ten -
ni a „Min den hely fog lalt” táb lát. – „Aka -
rat és jó szán dék ko vá csol ta egy be a so kat
vál lalt köz re mű kö dő ket, ami hez tár sult a
hévízgyörki nők há lá ja. Amit a meg je le né -
sük kel, a mo so lyuk kal és vé get ér ni nem
aka ró tapsukkal kö szön tek meg – mond ta

Bobál Ist ván pol gár mes ter, aki sza va it az -
zal is meg tol dot ta, – Fa lunk ma lá tott egy -
sé ge nem egyik nap ról a má sik ra szü le tett,
ha nem a fa lu egész kö zös sé gé nek hos  szú
hó na po kon át tar tó mun ká ja, a jó ért fá ra -
do zók aka rá sa, az itt élők együtt gon dol -
ko dá sa te rem tet te meg. Kö szö net ér te a
sze rep lők nek, a szer ve zés ben részt ve vők -
nek, a tá mo ga tók nak, kö szö net min den,
tisz tes sé ges, a mun kát fi gye lem mel kí sé rő
hévízgyörkinek.”

Ne héz len ne név sor sze rint el mon da -
ni, hogy ki, mi vel já rult hoz zá en nek a
dél után nak a si ke ré hez. Ezt a fel so ro lást a
kró ni kás sem vál lal hat ja, de ta lán sen kit
nem bán tunk meg a so kat ál do zók és so -
kat dol go zók kö zül, ha meg ír juk: – Raj kó
gá bor és pár ja Ju li ka as  szony gon dos -
kod tak ar ról, hogy az ün ne pi jel kép – a
cse rép vi rág – na po kig dí szít se a fa lu nő i -
nek asz ta lát. Pin tér Sán dor a si ke res nap
so kat dol go zó si ke res em be re it lát ta ven -
dé gül. Mi lyen jól esett a tap sért, a ka ca gá -
sért, a ne ve tő ar co kért ka pott rá adás. A
gyor san ki ala kult jó han gu lat ban jó volt
be szél get ni. Meg is fo gal maz ták haj nal ra
az új jel szót: – Jö vő re ta lál ko zunk ugyan -
itt, még vi dá mab ban, még bol do gab ban
és még töb ben! – Mi köz ben a jö vőt ter -
vez ték, egy rok kant ko csi ban be gu rult a
tár sa ság kö ze pé be a sé rült Mrkva And rás
(Bozó), aki kön  nyes szem mel, de mo so -
lyog va kö szön te meg tár sa i nak, hogy el -
hoz ták őt be te gen is az ün nep re. Meg -
nyug tat ták: – Ez ter mé sze tes. Hat év vel
ez előtt, ami kor az el ső ta vasz kö szön tőt
ren dez tük, te vol tál Bozó a SzTÁR! ígér -
te is Mrkva And rás, hogy jö vő re olyat
ala kít majd, hogy nem en ge dik le a szín-
padról.- Le gyen úgy! és most a fa lu nyil -
vá nos sá gá val meg is mer tet jük azok név so -
rát, akik több száz hévízgyörkinek sze rez -
tek egy fe lejt he tet le nül szép ta vasz kö -
szön tő Nő na pot. Fik.



4 HéVízgyöRKI hírmondóHÁzUNK TÁJA

A fa lu si em be rek – még a ha gyo má nyos pa rasz ti vi lág ban –
szin te ap ró gye rek ként meg ta nul ták szü le ik tõl a ter mé szet
rend jét, amely hez mun ká juk rend je is iga zo dott. A ta vaszt kö -
vet te a nyár, az tán jött az õsz, s a hi deg le he le tet ho zó tél is rá -
kö szönt a fa lu ra. Az év szak ok vál to zá sa pa ran cso ló an ír ta elõ
az em be rek fel ada ta it: – szán tás, ve tés, ara tás. Már if jú em ber -
kén fel fe dez tem, hogy a fa lu si ak tör vény sze rű rend je igaz gat ja
egész tár sa dal mun kat. 

Bobál Ist ván pol gár mes ter ak kor fo gal maz ta meg és
mond ta el a fen ti gon do la to kat, ami kor szin te szá mon ké rõ en
ér dek lõd tem: – mi lesz már a 375 mil li ós be ru há zás sal, amit
pá lyá za ton nyert és ka pott Hévízgyörk, hogy kor sze rű en ki -
épít se a fa lu fel szí ni csa pa dék el ve ze tõ- rend sze rét? El mond -
tam, hogy a fa lu ban bi zo nyos tü rel met len ség ta pasz tal ha tó a
mun ka kez dé sé nek el hú zó dá sa mi att. 

A pol gár mes ter nyu god tan hall gat ta a számonkérõ pa na -
szok to váb bí tá sát. Ha tal mas ak ta kö te get tett az asz tal ra: – Ha
va la hol va la ki le mér né a csa pa dék el ve ze té si-rend szer ki épí té sé -
vel kap cso lat ban meg hir de tett pá lyá zat irat anya gát, meg döb -
ben ne an nak sú lyá tól. Óri á si a bü rok rá cia. A kü lön bö zõ el vá -
rá sok, ter vek, el kép ze lé sek meg fo gal ma zá sa, min dig újabb nál
újabb pa pí rok ké szí té sét kö ve te li. Ami kor ezt a le he tõ sé get –
még 2007-ben meg pá lyáz tuk – ke ve sen hit tek szán dé kunk
meg va ló sí tá sá ban. Még kép vi se lõ tár sa im kö zött is akad tak,
akik re mény te len nek tar tot ták a pró bál ko zást. Na gyon sze ret -
ném, ha el hin nék, hogy iga zi mély szán tást kel lett vé gez nünk,
míg vég re el ju tot tunk a ve té sig, ahol most tar tunk. 

Az út vesz tõ vel meg tűz delt köz be szer zé si el já rás ne héz sé ge -
it is si ke rült le gyõz nünk, s vég re meg köt het tük a ki vi te le zé si
szer zõ dést. Csak hogy köz ben hasz nos he tek-hó na pok tel tek
el, te le ag go da lom mal, foly to nos fi gye lés sel, jo gos és jog ta lan
vi ták kal, gya nú sít ga tá sok kal. Vég re si ke rült meg köt nünk a ki -
vi te le zé si szer zõ dést a Hévízgyörk 2010 Kon zor ci um Rt.-vel.
A szer zõ dés sze rint a mun ká la tok már ci us ban el kez dõd nek és
2010. jú ni us 30-ig be fe je zõd nek. Alig há rom hó nap a ren del -
ke zés re ál ló idõ, te hát óri á si lesz a tem pó, s eb ben a fe szí tett
lég kör ben bi zo nyo san lesz nek üt kö zé sek a ki vi te le zõ és egy-
egy hévízgyörki pol gár kö zött. Igye kez tünk a mun ka vál la ló val
olyan szer zõ dést köt ni, hogy a ház tu laj do nos ok ér de kei tar tó -
san ne sé rül hes se nek. Amer re a rend szer épül, ott egy sé ges fa -
lu kép ala kul ki, amely esz té ti ka i lag is il lesz ke dik a 21. szá zad
em be ré nek igé nye i hez.  De néz zünk egy konk rét fo lya ma tot!
A ré gi, el hasz ná ló dott és el ha nya golt ár ko kat kor sze rű víz el ve -
ze tõ rend szer vált ja fel. Az „ahány ház, an  nyi híd” is meg szű -
nik. A hi dak az út hos  szá ban vé gig azo no sak lesz nek, azo nos
híd fe jek kel, azo nos ke rék ve tõk kel, azo nos pá zsit te le pí té sé vel.
A híd cse ré jé vel kap cso la tos mun ka el vég zé se mi att sem ma -
rad hat az in gat lan tu laj do nos ko csi be já ró nél kül. Er re az át me -
ne ti idõ re kell a ki vi te le zõ nek és a ház tu laj do nos nak egy más
iránt meg ér tést ta nú sí ta nia.  

Hall ga tom az in for má ci ót, mint hévízgyörki la kos és a la -
kos ság több sé gé vel kö zö sen örü lök fa lum gaz da go dá sá nak, de
ag gó dom is, ezért meg kér de zem: – az épí tés nek eb ben az üte -
mé ben az egész köz ség re ki ter jed-e a rend szer meg épí té se?
Azon nal hal lom a vá laszt: – Ez volt a szán dé kunk és er rõl nem
is mond tunk le. Ezer nyi köz mon dás fi gyel mez tet ben nün ket
az élet rend jé re: – „Csakaddignyújtózkodjál,ameddigataka-
ródér”– mond ja az egyik már gye rek ko rom ban meg is mert
böl cses ség. Saj nos, a köz ség egy-két ki sebb te rü le te most ki ma -
rad a mun kák ból, de ke res sük a meg ol dást. Pil la nat nyi lag úgy
tű nik, hogy a fel ada tot sa ját erõs be ru há zás ból meg tud juk ol -
da ni. Ta lán az is le het, hogy ka punk újabb se gít sé get. Mert van
le he tõ ség a nagy pá lyá zat hoz elõ írt ön rész nek a fel ol dá sát
meg pá lyáz ni. Azo kat ké rem, akik most hát rá nyként ke ze lik a
ki ala kult hely ze tet, ad ja nak bi zal mat, ad ja nak egy kis idõt és
meg szün tet jük a hát rá nyu kat. Hig  gyék el, szá mom ra, szá -
munk ra min den hévízgyörki la kos azo nos ér té kű ál lam pol gár
és mint ilyen, mind an  nyi unk szá má ra ked ves és ér té kes. 

Meg kö szö nöm az ígé re tet, a biz ta tó sza va kat, a re mény -
kel tõ in for má ci ó kat. Bú csú zom, ami kor Bobál Ist ván még ar -
ra kér, a kö vet ke zõ gon do la ta it to váb bít sam a Hévízgyörki
Hír mon dó ol va só i nak: – Az zal in dult ez a be szél ge té sünk,
hogy a fa lu si em ber éle té ben tör vény sze rű rend je volt és van a
mun ká nak: – szán tás, ve tés, ara tás. A mun ká nak ezt a há rom
fá zi sát csi nál tuk mi is vé gig, igaz, hogy nem a ha tár ban, de ki -
sebb-na gyobb ha tó sá gok hi va ta la i ban, iro dá i ban foly ta tott vi -
tá ink kal, ér ve ink kel. így ju tot tunk el a szán tás tól a ve té sig. Re -
mél jük, a mun ka be fe je zé sét kö ve tõ en bõ és gaz dag ara tá sa
lesz a gaz dá nak, va gyis Hévízgyörk la kos sá gá nak. 

Még ne kem is volt egy kér dé sem: – Ma már ci us 12-e van.
Mi kor je len nek meg az el sõ mun ka gé pek a fa lu ban? A vá lasz
a kö vet ke zõ volt: – Ami kor a Hévízgyörki Hír mon dó el jut az
ol va sók hoz, va gyis már ci us má so dik fe lé ben már zúg nak a gé -
pek, és za jo sak lesz nek Hévízgyörk hét köz nap jai. 

Fercsik

Megkezdődöttafelszínivízelvezető-rendszerépítése

Amunkánakrendjevan
– azembernekfeladata
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in dig min dent új ra ki kell ta lál ni. Kez det ben volt,
hogy a fa lu si em ber reg ge len te ki ment a há za
mö göt ti kert jé be, át kö szönt a szom széd nak: –

Ad jon Is ten, jó reg gelt! Meg hall gat -
ta a vá laszt: – Vál jék egész sé gé re az
éj sza kai nyu ga lom! Az tán mind a
két gaz da ki ment a há za elé, nyír-
faseprőjükkel vé gig pász táz ták a ház
ele jét, a jár dát, majd egy pil lan tást ve tet tek a víz le ve ze tő
árok ra. Ha a szor gos ko dó pa raszt em ber úgy ta lál ta , hogy
az el múlt na pok ban a kel let té nél több gaz nőtt az árok
mé lyén, azon nal ásót, ka pát ra ga dott, és ki túr ta a nem kí -
vá na tos és ve szé lyes új nö vé nye ket. 

A fa lu si ak ugyan is tud ták, hogy ha a víz el ve ze tő árok el -
ga zo so dik, ab ba kő, sze mét, vagy más oda nem va ló tárgy

ke rül, előbb-utóbb el isza po so dik és el du gul. Ak kor pe dig jaj
az ut cá nak,  a vá lyog-, vagy a dön gölt fa lú ház nak. Jön az
eső, jön a bel víz, s az árok ból vá rat la nul pa tak lesz, ami ki -

önt és sem mit sem kí mél. 
így volt ez a szán tó föl dön is. Az

em be rek nem is ko lá ban ta nul ták, ha -
nem az anya tej jel szív ták ma guk ba –
ár kok kal vá lasz tot ták el föld je i ket a

szom széd föld jé től. Ez volt a jól lát ha tó mezs gye, de el ső -
sor ban víz el ve ze tő csa tor na. A gaz da nem en ged het te meg
ma gá nak azt a lu xust, hogy oda le gyen a ku ko ri cá ja, meg a
bú zá ja. Csu pán csak azért, mert rü hel li az ásó nye let. és
most itt van a két ség beesés órá ja. Ta lán nem kel lett vol na
en  nyi föl det par la gon hagy ni. és ta lán ki csit min den ki oda -
fi gyel het ne sa ját há za tá já ra. Sa ját jól fel fo gott ér de ké ben.

Min den új dol got meg kell szok ni! –
mond ta egyik is me rő söm, ami kor
együtt hall gat tuk a hul la dék gyűj tő vál -
la lat szak em ber ének a ta pasz ta la ta it
ös  szeg ző ki fa ka dá sát. Va ló ban igaz,
min den új dol got meg kell szok ni. Az
em be rek több sé ge – saj nos – gon dol ko -
dás nél kül el uta sít ja az új mód sze rek
be ve ze té sét. Nem tu dom, hogy hány
éve ve zet ték be köz sé günk ben a szer ve -
zett hul la dék gyűj tést és an nak el szál lí -
tá sát. Kez det ben lo vas ko csi jár ta az ut -
cá kat. Ez is elég volt a he ti sze mét
ös  sze gyűj té sé re. Ak ko ri ban a ház tar tá -
sok min dent el tü zel tek, ami egy fa lu si
por tán ke let ke zett. A csi kó ma si nák ban,
a Sal gó tar ján ban ké szült zo mán cos –
ró zsás spar hel tek ben el le he tett éget ni
min den sze me tet, ami a ház kö rül ke -
let ke zett. A hul la dék láng já nál meg főtt
a bab le ves és té li na po kon még me le -
ged ni is le he tett a tűz mel lett. A la kos -
ság előtt is me ret len volt a gáz tűz hely,
meg a vil lany ma si na. 

A vi lág vál to zott. El tűnt a lo vas ko -
csi, meg a haj tó ja. A mun ká hoz már te -
her au tó kel lett. A fa lu si por tá kon új di -
vat jár ta: – gáz tűz hely nél ké szült az ebéd,
meg a va cso ra, a gáz láng já nál for ral ta a
há zi as  szony a bolt ban vá sá rolt, „nej lo -
nos” te jet. gyűlt a sze mét, hisz sem mit
nem le he tett a tűz re dob ni. Me le gí tet te a
la kást az ol csó gáz, de ez „nem et te meg”
sem a ku ko ri ca ízé ket, sem a sző lő ve nyi -
gét. Sze ren csé re oko sak, ta lá lé ko nyak
vol tak az  as  szo nyok. Fel ta lál ták a tej nej -
lon zacs kó já nak a hasz no sí tá sát. Hos  szú

té li es té ken csí kok ra vag dal ták a fel hal -
mo zott ta sa ko kat, s ami kor el jött a sző lő
kö tö zé sé nek ide je – a drá ga ra fia, és kö -
tö ző zsi neg he lyett a hul la dék nak szá mí -
tó nej lon-csí kok kal kö töz ték a bő ter -
mést ígé rő, lom bo sod ni kez dő ves  sző ket
a karókhoz.. 

Nem tu dom, ki em lék szik rá, de
biz to san so kan élünk még – akik döb -
ben ten lát tuk –, hogy fe hér be öl tö zött
a sző lő hegy. Per sze, a vi lág vál to zott to -
vább. A tu laj do no sok el hagy ták a sző -
lő jü ket. ért he tő volt, hisz a sző lő sok
mun kát, ál lan dó gon dos ko dást kí ván.
Fel gyor sult vi lá gunk ban egy re több lett
a sze mét. Hul la dék kal tel tek meg a dű -
lő utak, sze mét he gyek ke let kez tek az
egy kor ge reb lyé zett, mű velt sző lő -
sor ok kö zött, s a kö ze li er dő
ár nyat adó fá i nak lomb ja
alatt. Az em be rek – hogy
tisz ta és ren des le gyen a
por tá juk – hord ták a
sze me tet a fa lut kö rül -
öle lő ha tár ba. Tol ták
tra ga cson, aki nek au tó ja
volt, meg pa kol ta az után -
fu tó ját, és az zal vit te. Az
ak ko ri ta nács éven ként meg -
 ren dez te a „lom ta la ní tá si na pot”,
az tán ma radt min den a ré gi ben.

A sze mét ha zánk, sőt Eu ró pa prob -
lé má ja lett. Szer ve zett sé get, anya gi ál -
do za tot kö ve telt a sze mét he gyek fel szá -
mo lá sa. A kör nye zet vé de lem las san
nem csak az em be rek nek, de a ha tó sá -
gok nak is köz pon ti kér dés sé vált. Ha -

zánk ban is kü lön mi nisz té ri um pró bál
meg küz de ni a 21. szá zad nö vek vő, erő -
sö dő ré mé vel. A ve szély újabb vál toz ta -
tá so kat kí vánt. Az or szá gok ve ze tői rá -
jöt tek, hogy a sze mét el le ni har cot tár -
sa dal mi üg  gyé kell ten ni. Új mód sze re -
ket ve zet tek be. Hul la dék szi ge te ket épí -
tet tek, és a sze lek tív sze mét gyűj tést pro -
pa gál ták. Nem vált be. Az em be rek ké -
nyel me seb bé vál tak, s a la kó há zuk tól
több száz mé ter re lé vő kon   té ne rek be
nem vit ték el a ház tar tá suk ban ös  sze -
gyűlt sze me tet. Ki  ta lál ták hát a ház tól-
ház ra tör té nő sze  lek tív hul la dék gyűj tést,
amely nek egyet len elő írá sa, hogy kü -
lön zsák ban kell gyűj te ni a pa pír fé lét, a
mű anya got (pa lac ko kat, fó li á kat stb.,

va la mint az üve ge ket. Az így gyűj -
tött anya got bi zo nyos vá lo -

ga tás, ke ze lés után ipa ri
nyers anyag ként ke ze lik.
Na gyon fon tos meg je -
gyez ni: a pa pírt, a mű -
 anya got, az üve ge ket
a sze let ív hul la dék -
gyűj tés nap ján kü lön-

kü lön zsák ban te gyék
ki. Egy zsák ba csak egy fé -

le anyag ke rül jön. 
De cem ber vé gén, ja nu ár ele jén

min den hévízgyörki csa lád nak rész le tes
tá jé koz ta tót jut ta tott el az AVE He ve si
Vá ros fenn tar tó Kft. Azért íród tak ezek
a so rok is, hogy kér jük a la kos sá got: – a
sa ját ér de künk ben gyor san szok juk meg
az új rend szert!

Hajdú József

Aszelektívhulladékgyűjtés– közösügyünk

kezdetbenvolt...
M
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A hévízgyörki Sá pi Pálné Ho mo ki Ju -
li an na tör té ne te it a gö döl lői mű ve lő -
dé si köz pont ban hall gat juk, s mi köz -
ben a me sé lő ked vé ben lé vő Sápiné
mon da ta i ból a le tűnt pa rasz ti vi lág
egy – egy meg szűnt szo ká sa fel vil lant,
ar ra gon dol tam, hogy ez az as  szony
min den bi zon  nyal író lett vol na, ha
sze ren csé sebb em be ri és tár sa dal mi
kö rül mé nyek kö zött szü le tik, ha is ko -
lá zó dik és ide je ko rán mű ve lőd he tik.

Ho mo ki Ju li an na min den egyes
sza va do ku men tum ér té kű, be cses,
na gyon be cses hír adás ar ról a vég leg
el múlt vi lág ról, amely ben nem csak a
galga men tén ver gőd tek, de egész
né pünk szen ved te hét köz nap ja it. 

Nem cso da, ha me sék kel, szí nes
szo  ká sok kal szé pí tet ték a nagy anyák,
uno ká ik per ce it, s ha a bé ka zsí ros ke -
nyér mel lé (víz be már tott szá raz ke -
nyér volt, ha va la ki nem tud ná),
amely nek el fo gyasz tá sa után egy-egy
tánc lé pés el sa já tí tá sát kí nál ták má so -
dik fo gás nak. 

Sápiné most me sél. Jegy zem a
mon da ta it, írom a tör té ne te it, s fel fe -
de zem Ho mo ki Ju li an na mö gött a
már el ment pa raszt nagy ma mák so -
rát, min den pa raszt gye rek nagy any -
ját, mert ők vol tak a me se mon dók,
azok, akik ről azt sem le he tett tud ni,
mi kor szü let tek, mert csak így mond -
ták: azon a na gyon hi deg far san gon,
ami kor a ve re bek a Sa la mon bolt ja
előtt le fagy tak a fá ról. A má sik meg
ép pen An na nap ján, ami kor úgy per -
zselt a hő ség, hogy a víz fel forrt a
nagy völ gyi kút ban. 

Me sél ni tud tak és sze ret tek. Az
ere de ti tör té ne tet ki szí nez te a kép ze let,
és hoz zá fűz te a nyil ván va ló né pi igaz -
ság té telt is. Most Ho mo ki Ju li an nát
hall gat juk, aki ben meg is mét lő dik a
nagy ma mák me sé lő ked ve és ké pes sé -
ge. – Nem vol tam több nyolc-tíz éves -
nél – em lé ke zik Sápiné, de nagy anyám
már mon do gat ta: el kel le ne men ned a

ci te rá ba, ahol a magamkorú és magam -
fajtájú gye re kek jár ták a csár dás ket tőt
bal ra, ket tőt jobb ra tánc lé pé se it. Va sár -
nap dél után sor ke rült a pró bál ko zás -
ra. Ke zem ben vit tem két cső ku ko ri -
cát, fél li ter bort, meg egy to jást, a
szok nyám alá rejt ve ugyan an  nyit, ami -
ről édes szü leim nem tud tak, mert so -
kall ták vol na a be lé pő árát. 

Haj dú ék ud va rán jár tuk a tán cot.
Ha son ló ko rú fi úk fog ták a de re kun -
kat. Ta pos tuk az ud var föld jét. Ha el -
hall ga tott a ci te ra, mi lá nyok ka ri káz -
tunk, a fi úk meg jár ták a paj tás tán -
cot, ami nek ak kor mar ha trapp volt a
ne ve. Ez volt a mi tánc is ko lánk. Mi -
kor es te nyolc óra lett, Mi hály bá csi
el pen get te az utol só nó tát, mi pe dig
egy más he gyén-há tán ro han tunk a
ka pu nak. – Le gény ha za ne kí sér jen!
– így szólt anyám re gu lá ja. Egyéb ként
is a szü lők dön töt ték el a leg több há -
zas ság sor sát. Az anyák vá lasz tot ták
meg, ki lesz a lá nyuk pár ja. A pár vá -
lasz tá s nak, meg egy más meg szo ká sá -
nak a má sik he lye a fo nó volt – árad
a szó Sápinéból. – Két hó nap ra vet -
tük bér be a fo nó há zat. Kel lett ér te
min den lány nak, aki a ban dá ba tar to -
zott, ku ko ri cát, krump lit, ba bot, bort
fi zet ni, de még pet ró le u mot is, hogy
vi lá gí ta ni le hes sen. A ház as  szo nyá -
nak egy ve tő re va ló kóc is ki járt.
Nem ad ták in gyen a szo bát. – Itt jöt -
tünk a té li es té ken ös  sze, s a le gé nyes
na po kon – ked den, csü tör tö kön,
meg szom ba ton – vár tuk az „em ber -
nek va lót”. Jöt tek is azok. De hát
elég nagy mu lyák vol tunk még mi is
és ők is. Azért a Kút ba es te met szí ve -
sen ját szot tuk A fo nó bál már ha za is
kí sér he tett a le gény, de a ház ba nem jö -
he tett be. A kis ka pu ban azért né hány
per cet el töl töt tünk. Csak az ab lak
alatt áll hat tunk, s ket tőnk kö zött ott
is meg kel lett len ni leg alább egy kar -
tá vol ság nak. Nagy szü lém min dig fi -
gyel te, mi tör té nik az ab laka alatt. Mi -

kor a le gény el bú csú zott, meg kér dez -
te édes anyám: – Tet szik ne ked ez a
le gény? Ha igen, ak kor fogd meg ma -
gad nak! Nagy ma mám más nap már
meg is ta ní tot ta ve lem a le gény fo gást. 

– Megkellfognodegyorsófona-
lat, Vigyázz, hogy hosszú legyen a
szál.Holdvilágosesteodamésza le-
gényházához,amikorleoltjákalám-
pát.Akkorafonalegyikvégétazajtó
kilincsérekötöd,majdháromszorkö-
rültekeredveleaházat,majdamásik
végét ismét a kilincsre erősíted. Ha
éjfélignemnyílik az ajtó,úgymeg-
fogtad, kis unokámmagadnak a le-
gényt, hogy életed végéig melletted
üldögélakemencepadkán.

– Kipróbáltam egy szombat este
és a másnapi mulatságon már Sápi
Pál fizetettbeabálba, és egészeste
nemengedteeladerekamat.Együtt
éltünkjóban– rosszbanegészenaha-
láláig.Mertvalamikorígyvolt.Éle-
tünkvégéigegyüttmaradtunkazzal,
akitválasztottunk,akivelazoltárhoz
mentünk.Igaz,azokisegyüttmarad-
tak,akiketcsakúgyösszeboronáltak.
Hogy minket kommendáltak-e, azt
nem tudom, de azt igen, hogy egy-
máshozillettünk.Mindakettensze-
gényemberekgyerekeivoltunk.

– Homoki Julianna történeteinek
kútja kiapadhatatlan. Árad belőle a
mesék, történetek, szokások, emlékek
sokasága. Egyszer talán valaki össze-
gyűjti, hogy amajdan születendők is
megismerjékaparasztgyerekek,sapa-
rasztságvalamikorisorsát.

Fercsik Mi hály

BecsesdokuMeNtuM

békazsíroskenyérmellétánc
A ré gi Hévízgyörk és a ré gi hévízgyörkiek éle tét, tör té ne te it be mu ta -
tó so ro za tunk har ma dik ré szé nek az ol va sá sá ra biz tat juk ol va só in kat.
Az írás Fercsik Mi hály tol lá ból je lent meg a Pest Me gyei Hír lap
1982. au gusz tus 31-i szá má ban. 

SápiPálnéHomokiJulianna



HéVízgyöRKI hírmondó 7KözéLET

Há rom év vel ez előtt az zal a gon do lat tal
in dí tot tuk út já ra Mi ku lás – na pi ren dez -
vé nyün ket, hogy szü lő fa lunk ap ra ja-
nagy ja szá má ra örö met okoz zunk, Nyis -
sunk a fi a ta lok fe lé, és ap ró sá ga ink,
gyer me ke ink, uno ká ink sze mé lyes ta lál -
ko zá sát te gyük le he tő vé a Mi ku lás sal. 

Min den bi zon  nyal nin csen olyan
em  ber, aki de cem ber 5-én es te ne fé nye -
sí tet te vol na a ci pő jét, csiz má ját, hogy a
Mi ku lás aján dé kot hoz zon ne ki. Min -
den év ben sze re tet tel ké szü lünk er re az
ün nep re, fi nom ka lác  csal és ka ka ó val

ven dé gel jük meg gyer me ke ink és a 
hos  szú út ról ér ke zett Mi ku lást. 

A Mi ku lás bá csi na gyon ked ves volt,
min den gyer mek szá má ra aján dé kot, já -
ték kár tyát ho zott és egyet len gyer mek
sem ka pott vir gá csot! Az ün nep sé gen
nagy si kert ara tott a Shrekből az an gyal
cí mű film ve tí té se, amit a gye re kek tá -
tott száj jal és ka cag va néz tek vé gig.
Olyan szin ten jó ér zés volt ezt lát ni és
meg ta pasz tal ni, hogy ha za fe lé me net a
kö vet ke ző so rok ju tot tak eszem be és
vál tak va ló ra: 

Adj, ami van,
adj, amíg van.
Ne bánd, hogy nem ma rad,
S ha már szét osz tot tad
min den ja vad,
Oszd széj jel ma ga dat.
Adj, amíg van,
Hadd le gyen bol do gabb a má sik,
Ki nek lé nyé ből az
Öröm rád vis  sza su gár zik.  

Fercsik Margit

hóNapsoroló

Március – ré gi ka len dá ri u mok ban a ta vasz el ső ha -
va né ven is sze re pel. A pász to rok kö zül vi szont so kan
ku tya hiz la ló már ci us nak em le ge tik. De az a lé nyeg,
hogy min den ki – em ber és ál lat – eb ben az idő ben már
na gyon vár ja a ta vaszt. „Télutántavaszjön,felhőután
felderül” – sum máz ták már ci u si vá ra ko zá su kat ele ink.
Pe dig sok ta pasz ta lat mu tat ja, hogy már ci us ban az idő já -
rás még nem ál la po dott meg. Ek kor még ha vaz ni is szo -
kott. „Fúéshavaz,úgylesttavasz” – szól a né pi mon -
dás. Má sok sze rint a már ci u si hó még ak kor sem jó, ha
zsák ban vi szik át a ha tá ron, mert árt a ve te mé nyek nek.
A ned ves, kö dös már ci ust rossz elő jel nek te kin tik a gaz -
dák: – „március,hanedves,gazdánaknemkedves”.

Mind ezek el le né re már ci us már va ló ban a ta va szi
mun kák el kez dé sé nek az ide je. Vet ni kell a bor sót, ré pát,
zöld sé ge ket, a pa lán ták nak va ló ma go kat, dug dos ni a
hagy mát. A ko rai krump li és a bab is a föld be ke rül. Sok
he lyen ki en ge dik a mé he ket, s ahol van még, ott a jó szá -
got is ki hajt ják a legelő re. Kez dő dik a mun ka a sző lő ben,
a gyü möl csös ben, va gyis a ha tár min den ré szé ben. 

Az el ső ta va szi hó nap pezs dí tő en hat az em be rek re
is, kü lö nö sen a fi a ta lok ra. A lá nyok több sé ge egyet ért
ab ban, hogy a már ci u si hó cso dát tesz, mert szé pít. Ha
hul ló hó pi hét lát nak, sza lad nak ki, hogy ab ban meg -
mo sa kod ja nak. Nagy vá ra ko zás sal te kin tünk Sán dor,
Jó zsef és Be ne dek ér ke zé se elé, hogy va jon a ke mény
tél után a zsák juk ban hoz nak-e szá munk ra me le get. 

április – sze szé lyes és bo lon dos hó nap. Em ber re is
mond ják: – „szeszélyes,mintazáprilisiidő”. Pe dig ez
az em ber em lé ke zet óta sze szé lyes nek, vál to zé kony nak
tar tott hó nap az, amely vég re meg hoz za a nap sü tést,
vé get vet a tél nek. Mi vel gya ko ri a csa pa dék, az or szág
szá mos he lyén fo sos nak be cé zik. A gaz dák azon ban
örül nek az eső nek, mert azt tart ják: – az „áprilisieső
kergetiafagyot”. év szá za dos ta pasz ta la ta a föld mű ve -
lők nek: – ned ves az áp ri lis, bő sé ges ter més re le het szá -
mí ta ni. A bő sé get ho zó esz ten dő nek más  je lei is mu tat -
koz nak a ter mé szet ben, csak fel kell is mer ni a je le ket:

„Hamuslicák, szúnyogokszőlőfakadáselőttdongnak,
bőleszazesztendő”. Az áp ri lis vé gi fa gyok sem ha szon -
ta la nok, mert meg fagy nak a bo ga rak és a lep kék. 

Idő já rás ra vo nat ko zó jós la to kat is tar to gat ez a hó -
nap. Azt ál lít ja pél dá ul, hogy „alucskosáprilisesősmá-
just jelez”. A böj ti sze lek ki ta ka rít ják a ha tárt, sep rő
nél kül el vég zik a ta va szi nagy ta ka rí tást. Ez a hó nap tu -
laj don kép pen a meg új ho dás ide je. Meg ér kez nek a fecs   -
 kék és más  ván dor ma da rak. 

Is mer jünk meg egy né pi rig must, amely a ta va szi te -
en dők el vég zé sé re fi gyel mez tet: 

Nyesdabarackfát,irtsdakertiférget,
Mostültessel,akkorleszszépszínűsövényed.
Szőlőtisbújtathatszmég,mostlegjobbkarózni.
Apalántátlehetaszabadbakihozni.
Többetarat,kimosthengerel,aztmondják.
Azaprójószágnakbüszkénviseldgondját.
Apulykafiakatcsaknaposidőben
Szabadsétáltatniazújlegelőkön.

Jö ven dő mon dó

MegkésetthíradásazörömetadóMikulásról
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okáig tartott a lelkeknek sötét tévely gése,
míg végre az első húsvéti hajnal vakító
fé nyes sé ge beragyogta a hitetlenség

vigasztalan éj szakáját hittel, a bol dog
élet édes bi zo dalmával. A ke gyet lenül
meg kín zott, rú tul meggyalázott Is ten -
 em ber győ zel  met aratva min den go -
noszságon felemeli szikla sír jának
fedőlapját, s dicsfény be öltözötten
elénk áll, s biztató han gon azt mond -
ja: – „Én va gyok a fel táma dás és az
Élet, aki énbennem hisz, ha szintén
meghal is, élni fog mindörökké”.

Hallottátok? Osz tá lyosai lehettek a
Krisztus di cső  ségének, részesei lehettek a meg -
dicsőült testben való cso dás feltáma dásnak, ha tánto rít -
hatatlan, erős hittel hisztek őbenne. és ez a mi leg fél -
tettebb, legdrágább húsvéti aján dékunk: szárnyaló,
magasz tos örömmel érezzük át azt, hogyha az élet or -
szágútján millió és millió szúró tövis sebzi is véresre
lábunkat. érezzük, ha a szenvedések malom kö vei közé
őr lődik is fel fiatalságunk, az egész sé günk, ha a halál egy -
más után szakítja is le keblünkről azokat, akiket e föl dön
legjobban sze ret tünk, túl minden pusztuláson, túl a földi
ver gő dések pok lán, mienk a legnemesebb öröm, a hit. A
hit és a re mény ség. Igen, feltámadunk, s élünk még az
örök Is ten közelében. élünk az Úr Jézus Krisztus dicső -
ségének napsütésében halhatatlan, boldog, örök életet. 

Húsvét reménységének betelje sü lé se arra fi -
gyelmeztet mindegyi künket, hogy ne en ged -

jük lelkünk be esteledését, ami akkor kö -
szönt ránk, amikor szívünket elnyomja
a sze re tet  lenség boszorkánya, amikor
lel kün ket megkérgesíti a hideg ön zés.
A sze retet lényegét sem az én gyar ló
em beri sza vaimmal, sem a mű vészet
remek lé sei nek segítségével nem tu -
 dom bemutatni, vagy meg fo gal maz ni.

A Szentlélek Is tenhez fo lya mo dom
tehát, aki Szent Pál apostol ajka által így

ok tat ki bennünket a sze re tet mindenek
fö lött való értékéről és szük sé ges sé gé ről: –

„Ha emberek vagy an gya lok nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a
zengő érc vagy pengő cimbalom.” 

Ebből a szent mondásból megért hetjük, hogy valóban
sötétség borul arra a lélekre, amelyben hűlni kezd a sze -
retet. és ilyen sötét, borzongató, lelket nyomorító estére
sok emberi szívben ráakadhatunk világunkban. 

Urunk, Jézus krisztus, ki csodás feltámadásoddal a
világot megvigasztaltad, s mindenki számára el hoz tad a
reménység üzenetét, arra kérünk, hogy lelkünk ég bol to -
za táról tartsd távol a fekete éjszakákat, melyekben kial-
szik a hit lobogó mé csese, s jéggé fagy a szíveket me len -
gető szeretet.

AhúsvétöröMe!
részletkauszJózsefplébános1941.Húsvétvasárnapiszentbeszédéből

A Húsvét megünneplésében is meg-
figyelhető a pogány és az egyházi
ha gyomány ötvöződése. A pogány
eredetűek között találjuk a ta vasz -
váró, tavaszköszöntő szokásokat. 

A húsvéti ünnepkörben a legna -
gyobb szerep a víznek jut. A víz kül-
sőleg, belsőleg tisztít. Egyik legnép -
sze rűbb szokás a locsolkodás (ön -
tözködés) és az ehhez kap csolódó
tojásfestés. A locsolás elsősorban az
eladósorban lévő lányokat illeti meg,
mert az öntözködés hatása: szép ség
– és egészségvarázslás. A le gé nyeket

nem lehet üres kézzel vár ni, így az
asszonyok és lányok dolga a tojás-
festés. A tojás a termé kenység  szim -
bóluma  Ázsiában és Európában is.
A hímestojások írottak, vagy kar-
coltak, vagy viaszosak. 

Dömötör Tekla néprajzkuta tó -
nál olvashatjuk egy egyházaskozári
(moldvai) asszony elbeszélésében a
húsvéti tojásfestés módozatait: –
„Szoktunk úgy almahijuval festeni.
Ott vót az a savanyú alma, akkor
annak a haját lehámoztuk, s meg -
főztük, s ahhoz a tojást betettük, s

olyan szép sárga vót, hogy borzasz -
tó. írni is szoktunk viaszval. Szok -
tunk ugye, szépen megírtuk, aztán
betettük a pirosítóba.” A tojás a fiú-
gyerekek kezében játékszerré lett.
Kedvenc húsvéti játék volt a tojás-
dobálás és a tojásgurítás. 

Voltak helyek, ahol a tavasz jöt-
tének megünneplésére zöldágjárást
is tartottak. A zöldág egyházi meg -
felelője a barka, amelyet virágvasár-
nap szoktak megszentelni. 

Fik

Ahúsvétiünnepkör

s

Húsvét idejét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni vasárnapba állapította meg. Az ünnepkör virágvasárnappal kezdődik, 

a nagyhéttel folytatódik, majd húsvétvasárnap következik, 
és a fehérvasárnap zárja az ünnepkört.
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Március 15-én, amikor az ünneplők sokasága jött
össze a művelődési házban, s meghallgattuk Bobál
István polgár mesternek (a Hírmondó 2. oldalán kö -
zölt) ünnepi sza vait, majd végignéztük az ál ta lános
iskola tanulóinak a ma gyar történelem legdicsőbb
napjait idéző irodalmi műsorát, elindultunk a Hő -
sök-terére. 

Itt – önálló műsor ke retében – felavattuk az 1848/49-es
forradalom és sza bad ságharcra emlékeztető kopjafát.
gódor András kép ző művész-tanár – aki sok mindent
vésett már göcsörtös fába, s akinek kegyetlenül meg kel-
lett dolgoznia azokért az órákért, melyeket művészi ambí-
ciójának szentelhetett –, amikor megkapta a felkérést az
emlékmű elkészítésére, nem szokványos szuronyt szegező
vagy utolsó sóhajt lehelő honvédet ábrázoló szoborra
gondolt, hanem egy hiteles kopjafára, melynek ég felé
törő oszlopát Petőfi Sándor portréja díszíti. így lett Hé víz -
györknek a somogyi erdők egyikében kiválasztott bükk fá -
ból készített kopjafája. 

Sokan eljöttek az ünnepre. József Attila verssorai jut-
nak eszembe: – „Én nem azért jöttem, hogy bőgjek, ha -
nem hogy tegyek”. Megközelítem a kopjafát. Nézem ezt a
mestermunkát, ami tulajdonképpen a mai naptól a mi
falunkat díszíti, de 1848/49-re emlékeztet, s egyben a
Székelyföldnek is üzen. Emlék és emlékeztető. Nem csu -
pán fából ácsolt harangtornyokat, hegyi kápolnákat, há -

gó kat hoz falunk kicsiny terére, de megeleveníti számu n k -
 ra az időt is: a tegnapit, a mait, Erdély elkülönült törté -
nel mét is. 

Ünnepelünk. Balázs Bálint verset mond. Kovácsné
Toldi Ildikó az általános iskola igazgatója a márciusi ifjak
emlékét idézi. Csoma István alpolgármester 1848/49
lényegét így fogalmazza meg: – „Alkalmat ad a mai ün -
nepünk, hogy felismerjük: a magyar történelemnek nincs
még egy másik hasonló napja, Nagy Pillanata, amikor az
egész ország olyan mértékben egységes lett volna, mint
1848. március 15-én. Ez az egység szülte meg a for-
radalom verseit, dalait, a Tizenkét pontot, szabadította
ki Táncsics Mihályt a börtönéből, s fogalmazta meg a
kinyilatkoztatásokat, a felhívásokat.”

Igaz gondolatok, igaz szavak, s olyan igaz világra
mutatnak, amelyben jó élni, és jó magyarnak lenni. Cso -
ma István felkérte a hévízgyörkiek lelki egységét leg -
inkább kifejező egyházi vezetőket – Barthos gergely refor-
mátus tiszteletes urat, Karácsondi Mihály római katolikus
plébános urat, valamint Lindákné János zsuzsa evangé-
likus tisztelendő asszonyt, hogy szavaikkal hirdes sék, imá -
juk kal erősítsék meg: a hévízgyörkiek kezdeményezése
mindig átmelegíti a kopjafának átengedett teret, s az erre
járó emberek lelkét. 

Befejezésül a Hévízgyörki Asszonykórus Nép mű vé -
szeti Egyesület énekelt: – „Isten áldja meg a magyart,/
Tartson kedve, még a Föld tart…

kopjafátállítottafalu

segesvárésa48-asforradalom
történelmétőrziasomogyibükkfa

Sokaneljöttekazünnepre.JózsefAttilaverssoraijutnak
eszembe:– „Énnemazértjöttem,hogybőgjek,hanem
hogytegyek”.

Fotó:kolozsjózsef
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Asszonyok csoportja beszélget az Erdély utca sar -
kán. Vidámak, lát szik rajtuk, mennyire élvezik az
esztendő első valóban ta va szias délutánjának simo-
gató napsugarait. Érdeklődöm, hogy mi újság itt, az
egykori Forrásokon, ahogyan a falunak ezt a li ba le -
gelőnek használt részét hívták eleink. 

Nem felejtem el, hogy néhány elismerő szóval illessem
az utca házainak a „jó gazda gon dosságáról” valló
lakóházak rendjét, tisz taságát, ápoltságát. Közben szót
ej tünk a kerítéshez támasztott ásókról, kapákról, ame-
lyek hamarosan az asszo nyokat szólítják a kertápolás ta -
va szi munkájának vég zé sé re. Az elismerést nem hárítják
el, és szinte dicseksze nek, amikor felvilágosítanak, hogy
ők a kertben szóló rádió zenéjére nem tor násznak,
hanem kapálnak, gyomlálnak. így „termelik meg” a
konyhapénz je len tős részét. 

Már elköszönnék, amikor dicsekedni kezdenek és
azon nal dicsérő szavakat is mondanak: – Rettenetes volt
a közutunk. Kátyúk, gödrök éktelen ked tek az utca
hosszában. Tavasztól őszig, ősztől tavaszig küzdöttünk a
vendégmarasztaló sárral. 

Veszekedtünk, perlekedtünk a tanáccsal, aztán az
önkormányzattal. Nyugtató szavakban nem volt hiány.
ígéretekkel is tele rakhattuk volna a padlást. 

Ha egy képviselőt, vagy a polgármestert megláttuk,
azonnal leszólítottuk, s a mellének szegeztük a kérdést:
– Meddig várjunk még? 

Aztán – csodák-csodájára – egyik reggel emberek és
gépek jelentek meg, s nekiláttak a munkának. El sem
akartuk hinni, micsoda utunk lesz! Arra gondoltunk,
hogy egy kis „fazonigazítást” végeznek és továbbmennek. 

értem az asszonyok örömét. – én a Vörösmarty ut -
cából kerültem ide. Tudja, mekkora ünnepet rendezett az
akkori tanácselnök, tanácstitkár, mikor kockakövek lera -
kásával járhatóvá tették az utat. Még a falu első em be re –
a párttitkár is – beszédet mondott. Meg kér  dezem: –
Most mi történt? – Elkészült az út, azóta is járnak rajta
az autók, a mentő is eljuthat minden házhoz. A gye  rekek
kerékpár-ver seny pályának használják. Nem jött ide a
falu egyet len vezetője sem, hogy leg alább megköszön-
hettük volna, amiért elsőnek mi kaptunk ilyen szép utat.
Az asszo nyok helyeselnek, s engem biztatnak: – Mondja
meg a Bo bál Pityunak, meg a többi képviselőnek, hogy
jó mun kát végeztek! 

Megkerestem a polgármestert, tolmácsol tam az
asszo nyok szavait, de kíváncsiskodtam is: – Miért nem
be szél nek egy ilyen beruházásról? Miért nem ad róla hírt
a helyi újság? – Az ünneplést arra az időre halasztottuk,
amikor a község utolsó utcája is aszfaltburkolatot kap, és
városi szintű lehet a hévízgyörki autósok közlekedése.
Azt gondolom, hogy akkor lesz igazi okunk az ün nep -
lésre, a vigadalomra. Az Erdély utcában kezdődött az
útfelújítási program, s ha minden az elképzeléseink sze -
rint alakul, a jogos ünneplésből és köszöntésből senki –
sem az elsők, sem az utolsók – nem maradnak ki. 

- Kovi -

összeFOgáshévÍzgyörkértegyesület 18695773-1-13
összeFOgásAnyzgdÍjAsOkértegyesület 18699870-1-13
összeFOgásAhévÍzgyörkértiFjúságiegyesület 18701304-1-13
hévÍzgyörkiAsszOnykórUsnéPMŰvészetiegyesület 18701256-1-13
hévÍzgyörkiterMészetbArátegyesület 18677368-1-13
hévÍzgyörkiPOlgárőregyesület 18695900-1-13
hévÍzgyörkisPOrtklUb 18677186-1-13
eUróPAszÍvébenisMeretterjesztőegyesület
hévÍzgyörkinyUgdÍjAsklUb 18724082-1-13
POrszeMközösségiMŰhely 18722152-1-13
gAlgA-Mentéértegyesület 18716906-1-13
elsőCsengetésAlAPÍtvány 18700396-1-13
hévÍzgyörkievAngélikUsgyülekezetértAlAPÍtvány 18682881-1-13
kArtAlneMzetőregyesület: 18707977-1-13

Azerdélyutcavoltazelső,
desorrajönnekatöbbiekis

MiNdeNNekeljöNazideje

1%
öNisfelajáNlhatja

adója1%-át

„
MOndjAMegAbObálPityUnAk,Meg

A többi kéPviselőnek, hOgy jó MUnkát
végeztek!...MiértneMbeszélnekegyilyen
berUházásról?...
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örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, vagyis a hévíz-
györkieket, hogy „Hévízgyörki évszázadok” címmel –
másféléves munkával – elkészült Hévízgyörk törté ne té -
nek olvasókönyve.

Az írás elkészült, de a könyv kiadását hátráltatja,
hogy bár a Hírmondóban két alkalommal is közöltük,
és sok személyes beszélgetésen is elmondtuk: – sze gé -
nyes az írás képanyaga. Ennek ellenére kevés fotóval
rendelkezünk. Akik a kiadvány születésénél bábáskod-
tak és valóban szívügyüknek tartották annak színvona -
las megjelentetését, érthetetlenül – talán inkább meg -
döb benten – állnak ezzel a közönnyel, érdektelenséggel
szemben. Aki iskolába járt – s minden hévízgyörki járt
– az megismerte, megtanulhatta a nagy igazságot, amely
szerint – „a múlt ismerete nélkül szegényes a nemzet
jelene, s nincs a nemzetnek jövője!”

Kérésünket megismételjük: – Kérünk minden
szülőfaluját, lakóhelyét szerető hévízgyörki polgárt,

hogy a családi fotóalbumában, vagy a szekrény alján
lapuló régi fényképeiből az általa közlésre alkalmas-
nak ítélteket április 5-ig adja át a művelődési házban.
Az átadott képekért felelősséget vállalunk, azt min-
denki visszakapja!

Várjuk a katonakori képeket, családi események,
munkahelyi együttlétek fotóit. Szívesen fogadnánk egy -
házi jellegű eseményeket megörökítő képeket, mint
például első áldozás, bérmálás, konfirmálás, ke resz te -
lés, esküvő stb. Szükségünk lenne minden olyan képre,
amely a régi falu történéseit, épü le teit, esetleg vezetőit,
intézményeit dokumentálja.

Kérjük minden hévízgyörki segítségét. Könnyítsék
meg a szerkesztés munkáját és szerezzenek örömet
önmaguknak, unokáiknak, hogy családjuk fényképei a
falu történelemkönyvét díszítik. Ne feledkezzenek meg
a határidőről: – április 5.

F.M.   

hévízgyörkiévszázadok

évek,események,emberek

Lezártunk egy esztendőt. A mögöttünk hagyott évben
– 2009-ben – a megújult „Hévízgyörki Hírmondónak”
négy száma jelent meg. Bevalljuk, nagy tervekkel, bátor
elképzelésekkel vállaltuk a lap újjászervezését. Az a cél
vezetett bennünket, hogy a hévízgyörkieknek gaz da -
gabb tartalmú, a falu mindennapjait feltáró, gondokkal
és örömökkel egyaránt foglalkozó írásokat teszünk
olvasóink asztalára. Alapelvként vallottuk: – nyilvá nos -
ság nélkül nincs demokrácia!

Tudjuk, vannak, akik egy-egy írásunk miatt el ma -
rasz taltak bennünket. Akadtak, akik azt vetették sze -
mün kre, hogy csak a szépről, s a jóról írunk. Termé sze -
tesen kaptunk elismerő szavakat, biztató mondatokat
is. Az elmarasztalást, az elismerést egyaránt köszönjük,
s kérjük, hogy a jövőben is mondják el véleményüket.
Az olvasók észrevétele akár jó, akár rossz – segít ne -
künk, hogy jobbá, olvashatóbbá, tartalmasabbá tegyük
a „Hévízgyörki Hírmondót”. Ehhez – a teljesebb mun -
ká hoz – a segítségüket kérjük. Meggyőződésünk, ha
együtt készítjük a falu újságját, akkor lehet csak színe-
sebb, gazdagabb, akkor lehet kritikusabb, s akkor lehet
mindannyiunké és mindannyiunkhoz szóló. 

Tisztelt Olvasóink!
Az újság Szerkesztőbizottsága 2010-ben a „Hé víz györ -
ki Hírmondó” minden megjelenő számának ötödik
oldalát felajánlja az olvasóknak, s mintegy FÓ RU MOT
kíván biztosítani leendő munkatársainknak. Ezen az

oldalon a „Hévízgyörki Hírmondóhoz” érkező leve le -
ket, fényképeket szeretnénk közölni. Le he tő sé geinkhez
mérten minden olyan írást megjelentetünk, amelynek
tartalma nem ütközik érvényes jogszabályba, valamint
nem sért személyiségi és kisebbségi jogokat, nem sérti a
jó ízlést. Ha a levelet részleteiben találjuk ilyennek, a
sértő, gyalázkodó részeket kihagyjuk. 

A leveleket az élvezhetőbb olvashatóság érdekében
rö vidítjük, az esetleg azonos mondandójúakat össze -
vonjuk. 

Az oldalt elsősorban civil vélemények számára tart -
juk fel. Községi önkormányzati, vagy politikai pár tve -
ze tők észrevételeit csak abban az esetben közöljük, ha
személy szerint szólították meg őket, s erre kívánnak
válaszolni. A válasz terjedelme – csak indokolt és ki vé -
te les esetekben – térhet el a levél, vagy hozzászólás ter-
jedelmétől. Ha olvasóink közül valaki nem ért egyet
egy itt megjelent levél tartalmával, természetesen
válaszol hat a levélírónak. Ugyanez vonatkozik az újság
bármely írására is. 

Az „Olvasóink írják” című Fórum oldalon csak a
teljes névvel és címmel ellátott írásokat közöljük.

A levelek, vagy más jellegű írások személyesen, és
postán is eljuttathatók a szerkesztőség címére: – „Hé víz -
györki Hírmondó Szerkesztősége” 2192 Hé víz györ k,
Művelődési Ház.

Szerkesztőbizottság

fóruM

Olvasóinkírják
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A 2010-es év Ökumenikus Ima hét zá ró ese mény  e ként
az egyházközségek tanácsainak kez de mé nye zé sé re
ös  sze  fog tak né há nyan – Bazan Tibor, Gedei Ti bor
és má sok is –, hogy se gít se nek meg va ló sí ta ni az öt -
le tet. Így együtt – fi a ta lok és idő sek – CSOCSO-
BAJNOKSÁGOT ren dez tek.  

Jó han gu lat ban, egy mást tisz te lő ba rát ság gal vív tak a csa -
pa tok a győ zel met je len tő pon to kért. Amíg a ver seny bi -
zott ság ér té kel te a küz del me ket, a pon to kat, az if jak kis sé
fá rad tan bir kóz tak a „ka ló ria több le tet” je len tő sós és édes
sü te mé nyek kel, üdí tő ita lok kal.

„Szép nap volt – al ko hol, ci ga ret ta, va la mint dur va -
ság, ká rom ko dás, erő szak nél kül.” 

A ver seny re be ne ve zet tek név so ra: Bolbás Ben ce, Bar na
Ko los, Fercsik Oli vér, Bazan Ákos, Tóth Ka mil la, Ko vács
Erik, Fercsik Bo tond, Fercsik Szil árd, Kö les Do mon kos,
Re ményi Kris tóf, Ba sa Ben ce, Bobál Ber told, Lin dák Le -
ven te, Ohanya At ti la, Var ga Da ni, Fera Márk, Kö les Kop -
pány, gó lya Esz ter, Morvai Fló ri án, Kustra Bence, Dimák
Ri ta, Krepsz Fan ni, gazsó ger gő, Tóth Ricsi, Fera Má té,
Má té Ist ván, gó lya Pé ter, Deme Dominik, Bányánszki
Bar ba ra, Ban kó Dó ra, Ka to na Be á ta, Lippai Er zsé bet, Ha -
lász Ro bi, Má té gá bor, Mrkva Bá lint, Dányi Ádám, Bazan
Ádám, Mó kus Ist ván, Haj dú Pé ter,
Ju hász zol tán, Lin dák Lász ló, Nagy
Ka ta lin, Tóth Pé ter, Okos gá bor,
Nagy Lász ló, Torda And rás, Szlepák
Tí mea, Ső rés Me lin da, Kupecz Bet ti,
Ma ró di Er zsé bet, Bazan Ti bor, Ma -
tus Fe renc, Deme Ta más, Fercsik gá -
bor, Be rei zsolt, Da ra bont gyu la,
Mol  nár Má té, Barthos ger gely, Ba -
zan ger gő, Er dé lyi zol tán, Ko vács
Já  nos, gedei Ti bor, Ódor gá bor, An -
gyal zsu zsan na.

azökuMeNizMusjegyéBeN

sportolás,barátiegyüttlét

kicsik: i.kétbArát– basabence,bobálbertold.
ii.klónOk– kölesdomonkos,reményikristóf.
iii.erkóéskAMillA– tóthkamilla,kovácserik
iv.b-b– bolbásbencze,barnakolos.

ifik: i.dArálók– Mrkvabálint,dányiádám.
ii.eldOrádó:gazsógergő– tóthricsi.
iii.FerrAri– FeraMáté,Mátéistván.
iv.gAMeOver– gólyaeszter,köleskoppány

felNŐttek:i.CiCkányOk-hajdúPéter,juhászzoltán.
ii.kálvin– barthosgergely,MolnárMáté.
iii.Ute– bazantibor,MatusFerenc,
iv.vezérek– tóthPéter,Okosgábor

végeredMéNy



A Hévízgyörki Sportegyesület lab da -
rú gói is – es het az eső, ci bál hat ja a fák
ága it a böj ti szél – ker ge tik a pá lyán a
pöt  työs lab dát. gim nasz ti káz nak,
erő sí tő gya kor la to kat vé gez nek. Ké -
szül nek a már ci us 7-én in du ló baj no -
ki idény re. 

Toldi Miklóssal, a sport egye sü let
egyik ve ze tő jé vel, az if jú sá gi lab da rú -
gók irá nyí tó já val be szél get tem: – So -
kan el sem akar ják hin ni, mi lyen nagy
szám ban van nak a fa lu ban, akik ked -
ve lik a lab da rú gást. Min den kit igyek -
szünk be von ni a sport ba. A leg if jab ba -
kat is vár juk kö zénk, hogy jöjjönek.
Igaz, nem lesz min den ki ből or szá gos
vá lo ga tott, de az egész sé ges élet hez
szük sé ges moz gás igé nyét ki tud ja elé -
gí te ni. és te kin tet tel ar ra, hogy a fo ci
tu laj don kép pen csa pat já ték, ren ge teg
kö zös sé gi él mény hez jut tat ja a ben ne
részt ve vő ket. Nem aka rok di cse ked ni,
de szé pek az ered mé nye ink. Azt tar -
tom, hogy a si ke re ket nem sza bad el -
tit kol ni. Az U 19 éve sek a Pest Me gyei
Lab da rú gó Szö vet ség I. osz tá lyá ban
ját sza nak. évek óta a leg si ke re seb bek
kö zött tart ják nyil ván őket. Az őszi
félfordulóban el ső he lyen vé gez tek, s
ha tart ják a for má ju kat, a ta va szi for -
du ló be fe je zé se kor a do bo gó leg ma ga -
sabb fo ká ra lép het nek. Csak di csér ni
tu dom az együt tes mint egy húsz tag -
ját: fe gyel me zet tek, sport sze rű ek, se -

gí tő ké szek, lel ki is me re te sen ké szül nek
min den mér kő zé sük re. 

AzU16évesek– a ser dü lők csa pa ta
– már há rom éve szin te so ro zat ban nye -
ri kor osz tá lya me gyei baj nok sá gát. Igen
te het sé ges fi a ta lok, akik ug rás ra ké szen
vár ják az esz ten dő mú lá sát, hogy be ke -
rül je nek az után pót lás csa pat ba.

El mond ta Tol di Mik lós, hogy rend -
sze re sen fog lal ko zik még négy csa pat ra
va ló gye rek kel. A 13, 11, 9 és 7 éve sek
is edze nek. Sok se gít sé get kap, kön  nyí ti
a mun ká ját Pat kó Csa ba. A leg fi a ta lab -
bak igény lik a leg több fog lal ko zást. Ná -

luk, ez a ko ruk ból ered, gyak ran kell al -
kal maz ni az igen mun ka igé nyes já té kos
test épí tő gya kor la to kat. 

ér dek lőd tem a csa pa tok anya gi
hely ze té ről. Biz tos ra vet tem, hogy az
ed di gi jó han gu lat bo rú sabb ra vált, de -
sze ren csé re – csa lód tam. Tol di Mik lós
el is me rés sel be szélt a köz sé gi ön kor -
mány zat sok szor ér zett tá mo ga tá sá ról,
bár azt sem ta gad ta, hogy a szük sé ges -
nél ke ve sebb a jut ta tás, de hát a hi va tal
is csak ad dig nyúj tóz kod hat, amíg a ta -
ka ró ja ér. Pin tér Sán dor, az egye sü let
el nö ke sem ga ra sos ko dik, ha az után pót -
lás ról van szó. De se gí te nek a szü lők, a
szpon  zo rok. Õk azok, akik biz ta tás ként
gyak ran el mond ják: – „Ha az ered mé -
nyek nő nek, nő a tá mo ga tás is!”

Fik
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Még nem kö szön tött ránk az iga zi ta vasz, a rá dió már ci us 1-jén haj nal -
ban már igye ke zett meg győz ni a hall ga tó it, hogy vé ge a tél nek: meg szó -
lal tak a ma da rak, sőt az or szág né hány he lyé re a gó lyák is meg ér kez -
tek. Min den és min den ki sür ge ti, szor gal maz za a ta vasz érke zé sét. 

hanőnekazeredmények,nőatámogatásis

ahévízgyörkisportegyesületlabdarúgószakosztályának
mérkőzéseia2010.évitavaszibajnokifordulójában.
2010.03.07. vasárnap 14.30 hévízgyörksC–tárnokksk
2010.03.13. szombat 14.30 diósditC–hévízgyörksC
2010.03.21. vasárnap 15.00 hévízgyörksC–újlengyeldse
2010.03.27. szombat 15.00 Felsőpakony-ergofer–hévízgyörksC
2010.04.04. vasárnap 16.00 hévízgyörk–Pilisilk-legea
2010.04.10. szombat 16.00 gödöllősportklub–hévízgyörksC
2010.04.18. vasárnap 17.00 hévízgyörksC–veresegyház
2010.04.25. vasárnap 17.00 hévízgyörksC–viaduktse
2010.05.01. szombat 17.00 budakalászMse–hévízgyörksC
2010.05.09. vasárnap 17.00 hévízgyörksC–üllőse
2010.05.15. szombat 17.00 tápiószecsőFC–hévízgyörksC
2010.05.23. vasárnap 17.00 hévízgyörksC–erdőkertesse
2010.05.30. vasárnap 17.00 örkényse–hévízgyörksC
2010.06.17. vasárnap 17.00 bagitC'96–hévízgyörksC

sorsolás



14 HéVízgyöRKI hírmondóISKOLAI éLET

Is ko lánk ban az idén is meg ren de zés re ke rült a far -
san gi bál. Pén te ken az al só ta go za to sok mu lat sá ga a
ne gye dik osz tá lyos gye re kek nyi tó tán cá val kez dő -
dött. Ezt kö vet te a jel me ze sek fel vo nu lá sa. A cso por -
tos ka te gó ri á ban ki írt ver seny ben a 101 kis ku tya
Ször nyel la de Frás  szal. Az Ege rek és a macs  ka, il let -
ve a Züm mö gő mé hek mutatták be jel mez be öl töz te -
tett tu dá su kat és fel ké szült sé gü ket. 

Egyé ni jel me ze sek nél Nils Holger son, a Sár ga ré pa, a Ba -
ba ház és a Pó lyásbaba öt le tét mi nő sí tet te leg jobb nak a
„szak em be rek ből” ál ló zsű ri. Az ered mény hir de tés után a
ze ne és a tánc vet te át a fő sze re pet. Kön  nyű dol guk volt
az if jak nak, mert a ze nét a kör nyék egyik leg jobb ke zű és
„leg ne me sebb” fü lű ze né sze – Deme János – szol gál tat ta
min den tán cos örö mé re. A tom bo la hú zás után a nyol ca -
di ko sok tán cá val ért vé get a „su li-bu li”. 

Szom ba ton a nyol ca di ko sok ha gyo má nyos ke rin gő jé -
vel foly ta tó dott a di ák-far sang. A tán cot be ta ní tot ta: Ban-
kóMiklósné,SimánéMelegAnna,BitterBéla.

A bál és a bál ra tör té nő elő ké szí tés han gu la tá nak a
meg raj zo lá sát bíz zuk a két nyol ca di kos toll for ga tó -
ra: – „Lá zas elő ké szí tés sel gya ko rol tunk a far san -
gi ra. A pró bák ele jén min den ki la zán vet te a fel -
ada tot, de az tán az utol só pén tek re már iz ga tot -
tan és ko mo lyan ké szül tünk a bál ra. A ta ná rok
so kat szen ved tek ve lünk, de meg té rült a fá ra do -
zá suk. A bál ban a lá nyok szebb nél szebb ru hák -
ban tün dö köl tek. A fi úk szin tén jól mu tat tak sár-

mos öl tönyük ben. A nyi tó tán cot kö ve tő en min den ki so -
kat tán colt, s jól szó ra ko zott. Ez volt szá munk ra ed dig a
leg jobb far san gi bá lunk”. 

Tán cos pá rok: Bányánszki Bar ba ra és Pe tő Ádám,
Palya Bar ba ra és Kókai Já nos, Klenovszki Cintia és Leszák
Márk. Mayer Lil la és Ta kács Ri chárd, Lippai Er zsé bet és
Lebhardt Dá vid, Kazi Ma ri an na és Medveczki Ist ván,
Fercsik Ani ta és Bányánszki Ákos, Ba lázs Eni kő és Mrkva
Bá lint, Ba sa Bet ti na és Spala Ta más, Torda Bri git ta és
Bazan At ti la. Baczúr Bar ba ra és Kő vá gó Bol di zsár, Ka to -

na Be á ta és Ve res Ist ván, gohér Bar -
ba ra és Pecsenyiczki Márk, Aszó di

Bri git ta és Da ni Bá lint. 
Her ce gi pár: Fercsik Fru -

 zsi na és Hor váth Ta más. 
A Far san gi Suli-Buli 

cí mű írá sun kat ír ták és
ös  sze ál lí tot ták: 

Ba lázs Ani kó 
és Fercsik Ani ta 8/A

FarsangisUli-bUli
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Akik rend sze res né zői a he lyi ká bel te -
le ví zió adá sa i nak, öröm mel fe dez het -
ték fel, hogy a szom szé do lás ban részt -
ve vő hévízgyörkiek sem üres ta risz -
nyá val ér kez tek a ven dég lá tó ik hoz. A
fa lu nép dal kö re i nek, szín  ját szó inak, a
ha gyo mány őr zők nek nem kel lett szé -
gyen kez ni ük a ve lük együtt be mu tat -
ko zó köz sé gek cso port jai mel  lett. Ha
ver seny lett vol na az együt te sek kö -
zött, min den bi zon  nyal do bo gós he -
lyet ér tek vol na el. Remenár László
fá ból ké szí tett, fa ra gott ki sebb-na -
gyobb fu ru lyá i ból elő csalt dal la mok -
kal vív ta ki hall ga tói el is me ré sét. 

De nem csak a sze rep lők fel ké -
szült sé gét bi zo nyí tot ták ezek a hét vé -
gi ta lál ko zá sok. Je lez ték azt is az
együtt lé tek, hogy a köz sé gek ve ze tői
– s eb ben élen jár tak a pol gár mes te rek
–, min dig fel fe dez he tők vol tak a be -
mu ta tó kon. és kö zü lük töb ben ar ra is
vál lal koz tak, hogy a cso port tal együtt
a szom széd ba lá to gas sa nak. A kö zös
szom szé do lás bi zo nyí tot ta, hogy a
köz  sé gek élén ál ló ve ze tők fel is mer -
ték a kü lön bö ző mű vé sze ti cso por -
tok ban te vé keny ke dő fi a ta lok ban és

idő sek ben a kul tú ra ál tal biz to sí tott
em be ri ér té ket. 

Hall hat tunk olyan kri ti kát, hogy
ezek ben a mű so rok ban túl sá go san is
sok a nép dal, a nép ze ne. gon dol juk
meg, a ma gyar nép nek még ha az írás -
be li mű velt sé ge sze gény volt is, a ze -
ne, az ének lés, a tánc gaz dag, úgy szól -
ván tel jes volt. Igaz, őse ink több sé ge
sem, is mer te, mint aho gyan a nép dal -
kö ri ta gok több sé ge sem is me ri a kot -
tát, de a fa lu si gye re kek – akik ma
már az idő sek nem ze dé ké be tar toz -
nak –, már hat hó na pos ko ruk ban az
any juk kar ján ta nul ták, érez ték a rit -
must, és az any juk hang já ból ta nul ták
a dal la mot. A vi lág ezért is me ri el,
hogy a ma gyar nép nek mi lyen szép,
ere de ti, önál ló dal lam kin cse van. Ez -
zel az örök ség gel tud tak és tud nak él -
ni a galga men ti em be rek. A Szom -
szé do lá so kon lát tuk, hogy a ma élők
a ma guk szá má ra meg te rem tet ték a
jó ízű, vi dám és lel kük höz, az ösz tö ne -
ik hez test hez ál ló da lo kat és tán co kat.
Biz tos ra ve het jük, hogy a fi a ta labb ge -
ne rá ci ó hoz tar to zók, akik nép da lo kat
éne kel nek és nép tán co kat tán col nak,

nem szé gyen lik azt, hogy fa lu si ak,
nem szé gyen lik azt sem, hogy nagy -
szü le ik ha gyo má nya i nak őr zé sé re vál -
lal koz tak. Nem ala cso nyabb ren dű,
ha nem el len ke ző leg, sok kal szebb,
tisz tább, gaz da gabb, na gyobb ér té kű a
vál la lá suk, mint a rá di ó ból, a te le ví zi ó -
 ból hall ha tó, gyor san mú lan dó ér ték -
te len ze nei ge ze mi ce. 

A Szom szé do lást zá ró ren dez vénye
áp ri lis 24-én lesz Hévízgyörkön.
Azért kap ta meg Hévízgyörk a ren -
dez vény so ro zat zá rá sát je len tő gá la -
mű sor há zi gaz dá já nak meg tisz te lő
fel ada tát, mert a kis tér ség ben egye -
dül a mi fa lunk ban mű kö dik há rom
nép dal kör, me lyek or szá go san is mer -
tek, s a szak em be rek ér té ke lé se sze -
rint az or szág leg ki vá lóbb nép dal kö -
rei kö zé tar toz nak.

– Olyan kö zös sé gek a hévízgyörki
nép dal kö rök – fo gal maz ta meg Bobál
István pol gár mes ter –, ame lyek ké pe -
sek vol tak meg te rem te ni a ma guk
szó ra ko zás-formáit. Azt vár juk a cso -
por tok tól, hogy ne csak a ma guk örö -
mé re éne kel je nek, ne csak sze re pel ni
jár ja nak kö ze li és tá vo li vi dé kek re,
ha nem el ső sor ban – a jö vő ben is úgy,
mint ed dig tet ték –, fa lu juk la kos sá gát
ve zes sék a szép és szí vet me le gí tő tár-
saséneklés út já ra. Az len ne min den ki
szá má ra em lé ke ze tes, ha áp ri lis 24-én
ven dé gek és ven dég lá tók aj kán együtt
szól na az ének: – Galga vi ze szép
csen de sen kanyarog… 

T.L.-né

szOMszédOlás
Tar tal mas és egy ben szó ra koz ta tó, a Galga men te kul tu rá lis ér té ke it
be mu ta tó ren dez vény so ro zat in dult út já ra még a tél ele jén. Az Aszó di
Kis tér ség köz sé gei – Aszód, Bag, Do mony, Galgahévíz, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Tura, Verseg – ön te vé keny mű vé sze ti cso port jai (ének -
kar ok, nép dal kö rök, tán co sok, ze ne kar ok), va la mint szó lis ták (vers-és
pró za mon dók, éne ke sek, ze né szek stb.) vál lal koz tak ar ra, hogy a de -
cem ber től áp ri li sig ter je dő idő szak hét vé gé in meg is mer tes sék mű vé sze -
tü ket az ér dek lő dő kö zön ség gel. 
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A va cso ra el ké szí té sét kö szön jük az Ön kor mány za ti kony ha
dol go zó i nak: Bol bás Jánosné, Za bos Józsefné, Magyari Mik -
lósné, Szokol Jámosné, Fercsík Mar git nak. Az étel szál lí tá sát
Raj kó gá bor, a sa va nyú sá got Pá vai Sán dor biz to sí tot ta. Il les -
se ér te őket kö szö net. 

A bál es té jén a te rem és a kör nyék biz ton sá gát a he lyi Pol -
gár őr Egye sü let tag jai vál lal ták. Vál la lá su kat ki fo gás ta la nul
lát ták el. Kö szön jük a nyu gal mat, a ren det.  

A mű ve lő dé si ház dí szí té sé ről Kár oly Krisz ti na gon dos ko -
dott, aki nek eb ben a mun ká ban a mű ve lő dé si ház és az óvo da
dol go zói se gí tet tek. Az asz ta lok és szé kek szál lí tá sá ról, a te rem
be ren de zé sé ről, ta ka rí tá sá ról Tol di Mik lós és lel kes csa pa ta
gon dos ko dott.  

Par ket ta kop ta tás hoz a ze nét a FA VO RITES ze ne kar szol -
gál tat ta, a részt ve vők meg elé ge dé sé re. A ze ne ka ri ta gok ma xi -
má lis tel je sít ményt nyúj tot tak. Ked vez mé nyes mu zsi ká juk kal
is ki ér de mel ték, hogy a ne vük nyil vá nos ság ra ho za ta lá val kö -
szö ne tün ket ki fe jez zük: – gal la Jó zsef, Papp Bá lint, Szikora
gá bor, Kiss gá bor. A csa pat ve ze tő je, szó ló éne ke se és min de -
ne se, va gyis a „mu zsi ku sok” lel ke: Deme Já nos.

A nyi tó tán cot be ta ní tot ták: – Bank ó né Be ne dek Il di kó,
Boda Vendelné óvo da pe da gó gu sok, akik nek ön ként vál lalt
lel ke se dés sel és nagy gya kor lat tal se gí tett za bos Istvánné daj -
ka. A nagy cso por tos szü lők nek a se gít sé gét kö szön jük. Tá mo -
ga tá suk, meg ér té sük nél kül a gye re kek vi dám és lát vá nyos
tán ca nem va ló sul ha tott vol na meg. 

Az Ala pít vány ku ra tó ri u ma há rom fő dí jat sor solt ki:
A maródi Cukrászda jó vol tá ból egy re mek mű vet, amit

Orosz krém-tor tá nak ne vez a köz vé le mény. 
rozsnyaiKálmán tet te le he tő vé, hogy a sze ren csés nyer tes

Ke men cén, a Fe ke te völgy Pan zi ó ban tölt hes sen egy kel le mes
hos  szú hét vé gét.

rajkóGáboregy egész he tes pi he nést biz to sít Nemesnépi
Pi he nő há zá ban. 

A há rom fő dí jat fel aján ló hoz töb ben csat la koz tak ki sebb
– na gyobb fel aján lás sal: győriné Szécsényi Má ria, Tura. Ma -
ri an na Tur ká ló – Tura, Horvátné – Tura, Ko vács La jos, gohér
Nor bert, Ti ha nyi Ani ta – Bag, Már kus Sza bolcs és csa lád ja,
Csil la ék szer – Aszód. Hor váth gá bor, Némethné győrfi Ida
– Bag, zabosné Pauló Karalin, Hajdó Mi hály és csa lád ja, zséli
Er zsé bet La kás tex til – Tura, Swing Árúház – Tura, Kle novszki
zsolt és csa lád ja, Milla gyógy nö vény bolt – Tura, gá la Kft. –
Tura, Kő  rösi Vik tó ria, Iker és Trsa – Al ber tirsa, Szalay Köny -
vek – Kis új szál lás, Pe tő Fe renc, Lukes Já nos, Pa pír Iródeák –
Bag, Kis Csuki Üdülőház és Kony ha – galgahévíz, Vízer Csa -
lád, Fercsík Mar git, Len ke Né ni Es kü vői Ru ha sza lon, if jú za -
bos Ist ván, Benkó László, Ma gyari zsoltné, Szovics Mi hály,

gedei Ti bor, Szil ágyi zsoltné, Ho ni Bu tik (Ban di Bá csi), Szil á -
gyi Ist ván – Tura, Pintérné Tóth Ka ta lin, Sző ke Jó zsef,
Sportland – Tura. Szil ágyi Ka ta lin – Bu da pest, Mak rai Jó zsef,
Ba lázs Ani kó – Bag, Csen des íz le lő, Fercsík Ág nes, Brenner
Pálné, Kár olyi Krisz ti na, Sá pi és Péli Csa lád. zabosné Pauló
Katalin, Hajdú Mihály, Albertirsa, Kis Csuki Üdülőház (Tá mo -
ga tó je gyet – saj nos – ke ve sen igé nyel tek). 

Anya gi támogatást biz to sí tott: Pe tő Fe renc 30,000,
Violin Kft. 10, 000. zábó Csa lád 5, 000. Var ga Mi hály 
10, 000, Szil á gyi zsolt 5,000. Hol lóné 4,000, Kustra Ta más
3,000, IMI 999 Kft. 60, 000, Par ti Kft. Szent end re 10, 000.
Szovics Mi hály 20, 000, Bazsik Já nos 40, 000. Ha tó Bt. 
10, 000, M-ga bi Tész ta 15, 000, Kustra gá bor 10, 000, 
g-Agronett Kft. 10, 000, Sü ni Bt. 40, 000

Ös  sze sen: a Jó té kony ági Ren dez vé nyünk ered mé nye ként a
szám lánk ra 455, 000 fo rint ér ke zett. Csek ken be fi ze tet tek nél
az OTP en  nyit iga zolt vis  sza.

Kö szö net il le ti az óvo da min den dol go zó ját ak tív köz re -
mű kö dé séért és rész vét elé ért. Ter mé sze te sen min den ked ves
ven dég nek, aki meg vá sá rol ta a be lé pőt és mu la tott ve lünk ki -
fe jez zük kö szö ne tün ket. 

A reg ge lig tar tó mu lat ság után is mét el mond hat juk, hogy
egy ki csit ke ve seb ben vol tunk ugyan, mint az elő ző évek ben
meg szok tuk, de a szín vo nal és a han gu lat tö ret len volt. 
Jótékonyságibálunkkövetkezőidőpontja2011.február5.

Szilágyiné Pá pai An na
Az Ala pít vány Ku ra tó ri u mi el nö ke

óvodásokfarsaNgiBálja– alapítváNyiBál

Mindenegyüttvoltavigalomhoz

AKözalapítványaHévízgyörkiÓvodásGyermekekértadószáma: 19178958-1-13megköszönimindazonfelajánló-
nakafelajánlását,akia2007.éviadója1%-átazóvodaAlapítványánakajánlottafel.Azadó1%-bólbefolytösszeg:
689.164,-Ft,melyetazalábbieszközökrehasználtunkfel:Óvodaifektetőkminicsoportrészére:287.040,-Ftértékben.
Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztéséhez: 338.220,-Ft értékben. Fejlesztő játékok: 25.990,-Ft értékben.
Fertőtlenítőszettjátékokfertőtlenítéséhez:38.980,-Ftértékben.ÖSSzeSSÉGÉben 690.230,-Ftlettfelhasználva.

k ö s z ö n e t  a  s e g í t ő k n e k
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Feb ru ár 19-én nagy iz ga lom mal ér kez tek a gye re kek az
óvo dá ba. Tí zó rai után a nagy cso por to sok ve ze té sé vel át -
vo nul tunk a fel dí szí tett Mű ve lő dé si Ház ba. A Hopp mes -
terné – Dombai Ta ma ra – nyi tot ta meg a bált. Az ő be ve -
ze tő ver sé nek el hang zá sa után a nagy cso por to sok ovis ke -
rin gő je kö vet ke zett. A tán co ló pá rok gyö nyö rű ek vol tak.
Na gyon ügye sen tán col tak. 

A nyi tó tánc be fe je zé se után el fog lal ta he lyét a Her ce -
gi pár – Lenger Ba lázs és Babinyecz Jan ka –, akik nagy fi -
gye lem mel néz ték vé gig a jel me ze sek fel vo nu lá sát, mi köz -
ben édes sé get osz to gat tak a kar ne vál fel vo nu ló i nak. Ezt
kö ve tő en  Ka ti né ni, Ti mi né ni, Ilon ka né ni ve ze té sé vel a
mi ni sek is meg ér kez tek, akik nek fel vo nu lá sát rö vid mű -
sor kö vet te. Vál to za tos jel me ze ket lát ha tott a ter met meg -
töl tő kö zön ség: meg ele ve ned tek a kis pil lan gók, szök del -
tek a tün dé rek. és meg ér kez tek a szer szá mok, ál la tok és a
vá sá ri ko mé di á sok: csil lag fe jű csa var hú zó, orosz  lá nok,
Fifi, ro bo tok, sü ni.

A kö zép ső sök – Mar git né ni, Ani ta né ni, Er zsi ke né ni
ve ze té sé vel – jel me ze ik se gít sé gé vel egy más vi lág ba csá bí -
 tot tál a kö zön sé get: Vad nyu ga tot idéz ték a cow bo yok,

akik most nem lőt tek, ha nem tán col tak. Ezt kö ve tő en
Ilcsi né ni, Ti mi né ni, Mar git né ni és Nanni né ni ve ze tés é -
vel meg ér kez tek a kis cso por to sok. A hos  szan tar tó, fa gyos
té li han gu la tot ele ve ní tet ték meg a ve lük ér ke ző Hó em be -
rek se gít sé gé vel. Sze ren csé re ha ma ro san fel ra gyo gott a
me le get ho zó Na pocs ka és a fel me le ge dett le ve gő ben
gyor  san ol vad tak el a hó em be rek. Vol tak, akik más jel -
mez be öl töz tek, de az ő si ke rük sem volt ki sebb. 

A gye re kek mű so rát az óvó né nik vi dám, szí nes es er -
nyős tán ca szó ra koz tat ta, amit a ven dég lá tók és ven dé gek,
a szü lők és a gye re kek kö zös tánc cal zár tak. Még ma ga san
járt az ég bol to za ton a ko ra ta va szi nap, ami kor a gye re kek
visz  sza tér tek az óvo dá ba. Kö zö sen el fo gyasz tot tuk az al ka -
lom hoz il lő, sza la gos ra sü tött íz le tes fán kot (pam pus kát).

Va la men  nyi óvo dai dol go zó val és az ese mé nyen részt vett
szü lők kel együtt úgy érez tük, hogy azon a pén te ki na pon vi -
dám han gu lat ba, sok já ték kal, tánc cal, s mó ká val si ke rült vég -
leg mes  szi re űz ni nem csak Hévízgyörkről, de az egész galga
men té ről mes  szi re űz nünk a ke mény és na gyon hi deg te let

Bank óné Be ne dek Il di kó 
nagy cso por tos óvó né ni

tánCrA,tánCrA
kislányOk
Tánc ra, tánc ra kislányok, / da lol ja tok kis fi úk. Itt a
far sang, ha ja-huj, / ne lás sunk most szomorút. / Mert
a far sang feb ru ár ban / nagy örö met hirdetett/ mú -
lik a tél, ha ja-huj / s a ta vasz nak jön ni kell.
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Tóth Má té úr a sak ko zó ta nu lók kö zös sé gé nek a ve ze tő je
még ok tó ber ben kül dött írá sá ban rész le tes tá jé koz ta tást
adott a Hévízgyörki Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la ta nu -
ló i nak sak ko zás ban el ért si ke re i ről. A szer kesz tő ség kö -
szö ni az in for má ci ót, és egy ben el né zést ké rünk a ké sé -
sért, de a „Hévízgyörki Hír mon dó” – a leg na gyobb fáj -
dal munk ra idő sza ki ki ad vány. Biz to sít juk önt, meg ter -
mé sze te sen a sak ko zó gye re ke ket is, hogy örü lünk a ran -
gos ered mé nye ik nek, és to váb bi si ke re ket kí vá nunk
mind nyá juk nak, hogy „fel ér je nek a csúcs ra”.

íme Tóth Má té írá sa: – „Ahévízgyörkiiskolasakkozói,
akikegybentagjaiaGalgavidékiSakkbarátokSportegyesü-
letének,atavalyiszezonbanisremekülteljesítettek.Lánya-
inkésfiainkazidénisjólkezdtek,hiszentúlvagyunkazöt
fordulóbólállómegyeiegyéniversenyekharmadikforduló-
ján.Máreddigissikerültnéhánydíjashelyezéstelérni,rá-
adásuladobogóraisfelállhattaktehetségesebbversenyzőink.

Az 1. kor osz tály legtehetségesebblányversenyzőjeDa-
rabontEszterke,akiazidénkapcsolódottbeamegyeiver-
senysorozatba,smindeneddigiversenyéndobogóraállha-
tott.Kétezüst– éskétaranyéremboldogésbüszketulaj-
donosa.RajkóZsuzsannaisbegyűjtöttmáregyezüstöt.Õ
általábanazélmezőnybenküzddíjashelyezésekért.Rajkó
Marci– azöcsi– jövőreugyanebbenakorosztálybanjátsz-
hatésremélhető,hogy„megerősödött”tehetséggeltologat-
jaasakkfigurákat.Ennekakorosztálynaklegjobbfiútagja
Kapitz Dominik, akinek eddig a legjobbak a teljesítmé-
nyei.Az ezüstéremés adíjas (3.-4.)helyezésönmagáért
beszél.Dominiknaklegutóbbiversenyénazinfluenzávalis
mérkőznie kellett. Így végigjátszott hét mérkőzése nagy
akaraterőrőltanúskodik.Édesapja,KapitzTiborkétnyári,
balatonföldváriFIDE-versenyenfelkerültanemzetközilistá-
ra,samegyeI.osztályábanküzdőGalgavidékfelnőttcsa-
patának tagjaként győzelemmel mutatkozott be az első
fordulóban.AbalatonföldváriversenyekenDominikisjól
szerepelt.Kishíjánmegnyertea„Talentum-kupa”-C-cso-
portjának versenyét. A Pest Megyei versenysorozatban
NérerDonátegyreerőteljesebbjátékotmutat.Alabdarú-
gásirántiszereteteéselkötelezettségehátráltatjaasakko-
záseredményesebbfolytatásában.

A 2. kor cso port legjobbhölgyversenyzőjetovábbrais
HorákVanda.Atavalyikupagyőztesmárazidénisbe-
gyűjtöttegyaranyérmet,ésegybronzot.Hasikereslesz
akövetkezőkétfordulóban,ismételhozhatjaaserleget.
Juhász Flóra többnyire szintén az élbolyban küzd.Egy
ezüstésegybronzéremátvételérekétszerszólítottákdo-
bogóra.TóthNikolettnekamúltévben jobbanmenta
játék,dehaösszeszedimagát,lehetneksikereiazidénis.
Az ugyanitt küzdő fiúknak: – KozmaDávidnak, Torda
Dávidnak– nincskönnyűdolgukebbenazerősverseny-
zőkkel teli korcsoportban, de becsülettel küzdenek, és
holaközép-,holazélmezőnybenvégeznek.”

Tisz telt Tóth Má té Úr! Té ve dé sünk re va ló fi gyel mez -
te té sét kö szön jük. Tóth úron kí vül – tu do má sunk sze rint
– sen ki nem je lez te az ön ál tal fel fe de zett hi bát, amit
most az zal a meg jegy zés sel ja ví tunk ki, hogy a „nyom da
ör dö ge” min dig ké szen áll va la mi fé le bos  szan tó hi ba el kö -
ve té sé nek se gí té sé re. 

A Galgavidéki Sakk ba rá tok Sport egye sü let  hon lap já -
nak cí me: www.gvse.fw.hu 

A hon lap gon do zó ja a hévízgyörki Sednüt Bt. 
Szer kesz tői: Kapitz Tün de és Ti bor.

sakkozótaNulók

Ahogymindenévben,úgytörténtazidénfebruárbanis:nemmaradtel2010-bensem
afarsangibál.Amársokéveshagyományszerintkülönvoltazalsósokésfelsősökmu-
latsága.Mindkétalkalommalhatalmastömegnéztemeganyolcadikosokkeringőjét
ésakülönbözőjelmezekbeöltözötttanulóksokaságát.Abelépőjegyekösszegéből
annyipénzgyűltössze,hogyaziskoladiáktanácsaéstantestületeúgydöntött:– vi-
deokamerátvásárolunk,amelyneksegítségévelmegörökíthetjükiskolánkeseménye-
it,tanulóinkszépéskeservespillanatait.szeretnékköszönetetmondanimindenszü-
lőnekéshozzátartozónak,akiabelépőjegymegvásárlásávaltámogattaiskolánkat.

Beczúr Bar ba ra 8. oszt. ta nu ló

videokamerátvásároltunk

MáraCsúCsOt ostromolják
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Kényeztesse magát magasan kvalifikált, több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek kezében!
Szeretettel várunk minden kedves szépülni, pihenni, 

kikapcsolódni vágyó vendéget!

klAsszIkUs és lUxUs ARcÁpOlÁs MINDeN kOROszTÁlY RészéRe
w női-, férfi-, tini mélytisztító arckezelések
w arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs
w bőrregeneráló, hidratáló, tápláló kezelések
w ránctalanító, feszesítő, öregedést késleltető (anti-aging) és 

lifting hatású kezelések, kúrák
w hatóanyagbevitel a bőr mélyebb rétegeibe (ultrahang, iontoforézis,

rádiófrekvenciával kombinált ultrahang)
w mimikai ránckezelés, bőrmegújító kezelés

MAsszÁzsOk
60 perceS KülönlegeS wellneSS TeSTmaSSzázSoK 
(TeljeS TeST)
w Soffio Di polinesia – polinéz tisztító masszázs
w luce Del marocco – marokkói feszültség levezető masszázs
w respiro D’australia – ausztrál alakformáló masszázs
w magia D’India – indiai élénkítő masszázs

eGYéb szOlGÁlTATÁsOk
w Füllyukasztás – babáknak is (4 hónapos

kortól), orrpiercing
w arcdiagnosztikai tanácsadás 
w szőrtelenítés, tartós szempilla 

és szemöldökfestés
w nappali, alkalmi, menyasszonyi smink

2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 55.
Bővebb információ és bejelentkezés (előzetes telefonos egyeztetés szükséges!)

Telefon: 0628/436-116
Kozmetika és masszázs: Kinga 0670/366-4622 vagy 0670/228-8610

Fodrászat: Vargáné Ibolya 0670/701-4084
Minőségi szolgáltatás elérhető árakon!

UGYANITT FODRÁszAT!
w férfi, női, gyermek hajvágás
w festés, dauer
w alkalmi frizurák
w kontyok esküvőre, szalagavatóra, 

farsangi bálra

Kozmetika, MASSZÁZS, FODRÁSZAT:

MINDEZ EGY HELYEN!

TesTkezelés
w teljes testradírozás (nyirokkeringést serkentő, méregtelenítő)

w vákumos nyirokmasszázs (nélkülözhetetlen 
a súlycsökkentő kezelések során)

w karcsúsító testkezelések 
w célzott ultrahangos zsírbontás                                                              

w cellulit (narancsbőr) hatékony kezelése
w bőrfeszesség javítása

w speciális lábkezelés – könnyedség a fáradt lábaknak
w kézfiatalító kezelés

Személyre szabott, egyéni kúrák összeállítása, méregtelenítő 
programmal, életmód tanácsadással (táplálkozási tanácsadás),

ingyenes állapotfelméréssel!

EgyszEri 10%-os kEdvEzmény a hirdEtés fElmutatójának!
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Ahévízgyörkiönkormányzat
ésMűvelődésiházközérdekű

éskulturáliskiadványa

Megjelenikkéthavonként.
felelőskiadó:
Művelődésiház

felelősszerkesztő:
gedeitiborné
szerkeszti:

aszerkesztőbizottság
Nyomdaimunkák:

AgésAjbt.
hévízgyörkhonlapja:
www.hevizgyork.hu
szerkesztőségcíme:

Művelődésiházhévízgyörk,
kossuthlajosutca19.

szerkesztősége-mailcíme:
hevizgyork@vnet.hu

iMpresszuM

azeMBerektöBBsége tartotthonábanállatot,desajnosnemmindigmeg-
felelőengondoskodikróla.nemazértmertnemakar,csakpusztánnemtudja,
mirevanszükségekedvencének.egyretöbbszemélytérintezaprobléma,és
csakmegfelelőszakembersegítségévellehetorvosolniakérdést.

Azállattartásikérdésekkelfoglalkoznikellésvéleményemszerintmárgyer-
mekkorban el kell kezdeni a felvilágosítást. szükséges, hogy gyermekeink is
megértsék,megtanulják,hogyankellgondoskodnikedvencükről. Ígyelkerül-
hető,hogymégtöbbkutyahajléktalannáváljon.

éndunakeszinazOrFkOktatásiközpontbandolgoztam,mintkutyakikép-
ző.életemakutya.Fontosnaktartom,hogyminéltöbbemberismerjemegeze-
ketacsodálatosállatokat.ismerjékmeg,mirevanszükségük,mikazigényeik.

ezútonkéremalakosságközreműködését,hívjanakbizalommal,bármilyen
állattalkapcsolatoskérdésben.vagyhaúgyérzik,hogysegítenitudokazálla-
tokkalkapcsolatosproblémákban.

eBfarM– állatotthoN

Tisztelettel:síposjózsef:06-20/203-2359
ebrendész,állatmentő,azállatotthonvezetője
2115vácszentlászló,erőutca75.

e-mail: ebfarm.sipos@gmail.com
Örökbefogadható,találtállatok:ebfarm.eoldal.hu


