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Merészvállalkozászárulhatsikerrel

Ott,

ahol a Források-falurész
véget ér, s kezdõdik az
Erdõkalja, vagyis a falu
és az erdõk között – oldalában a Felsõhomoki szõlõkkel – terült el a semmire nem
használt Nyárfás. Kaputa Bandi bácsi – a
falu utolsó tehenésze –, meleg nyári napokon itt deleltette a falu csordáját A homokos, csak királydinnyét termõ terület
már sok évtizeddel elõbb is gondot jelentett a község vezetõinek, majd késõbb a
községi tanácsnak. Az ötvenes években
arról is esett szó, hogy valamiféle hadiüzem épül erre a tájra, de a helyszíni
szemle sok kifogást talált, ezért aztán – állítólag – Ikladra vitték a gyárat. Maradt a
gond, ráhagyományozódott a rendszerváltást követõen választott önkormányzatra. A képviselõk tárgyaltak, keresték a
megoldást. A legmerészebb álom az volt,
hogy „lóvásár”, vagy „állat- és kirakodóvásár” részére kell területet kialakítani. A
vásározóktól beszedett helypénz gazdagítaná a község kasszáját. Az elképzelés
megvalósítása nem sikerült: elbukott a
vásártér kialakítását nehezítõ bürokratikus elõírások dzsungelében.
A 2006-ban megválasztott önkormányzat is szemet vetett a területre, és
csakhamar döntést hoztak: a mintegy három hektárnyi területen közművesített,
kiépített infrastruktúrával rendelkezõ építési telkeket kell kialakítani. A jó levegõ, a
szép természeti környezet és sok más kedvezõ körülmény miatt a faluban ez a terület a legalkalmasabb egy új falurész létesítésére. – Megindítottuk a hivatalos eljárást – idézi a kezdeteket Bobál István polgármester. – Ha ma visszanézek az indulásra, be kell vallani, nem számított egyikünk sem, mekkora munkát kíván a terület rendezése. Nem akarom untatni az olvasókat a részletekkel. Hónapok teltek el,
amikor a hatóságok sokasága kimondta a
beleegyezõ igent. Csak egyetlen eseményt

említek. Elfogadtuk az erdészet álláspontját, amely szerint: – „aki az erdõt pusztítja, az gyermekei jövõjét semmisíti meg”.
Ez azt jelentette, hogy hivatalosan csak
akkor változtatták meg a birtokíven az
eddigi erdõ minõsítésre vonatkozó bejegyzést, amikor a részünkre átadott
Nyárfással azonos területen elvégeztük
egy új erdõrész telepítését.
Rengeteg feladatunk volt, amíg eljutottunk az értékesítésre alkalmas telkek
kialakításáig. Kezdõdött volna az értékesítés, ám Hévízgyörköt is elérte a gazdasági világválság. A pénztelenség, a fenyegetõ létbizonytalanság miatt a falut eddig
jellemzõ építési kedv minimumra csökkent, megszűnt a telekvásárlási igény.
Több millió forintot fektettünk be ebbe a fejlesztésbe, amivel elsõsorban a falu
fiataljainak letelepedését kívántuk segíteni. A kialakult helyzetért sokan támadták
az önkormányzatot, személyszerint természetesen engem, az önkormányzat vezetõjét. Ha feljegyeztem volna, hány párnázott ajtón kopogtattam, hány telefonon
csöngettem és jelentkeztem be a döntéshozó úrhoz, hány feljegyzést, kérelmet,
levelet írtam, szinte végeláthatatlan lenne
azoknak a sora, akikkel tanácskoztam,
tárgyaltam a telkek értékesítése ügyében.
Ahol egy pici reményt, és lehetõséget láttam, oda újra és újra visszatértem. Az akarás, a próbálkozások folyamatossága, régi
kapcsolatok mozgatása, új kapcsolatok
építése végre meghozta az eredményt.
2010. március 8. napján a PRIVATTENDER Kft-vel aláírtuk az adás-vételi szerzõdést. Külön öröm számunkra, de egyben büszkék is vagyunk rá, hogy ebben a
pénztelen világban, amikor a vállalatok a
megélhetésért küzdenek, amikor stagnálásról, működésképtelenségrõl, csõdbe
ment önkormányzatokról olvasunk, hallunk, mi olyan vállalkozást hoztunk falunknak, amely április végén, május ele-

jén elkezdi a Nyárfás-lakópark építését. A
telket – a szerzõdésben rögzítettek szerint, hétezer forint+ÁFA/m2 áron értékesítettük, ami összesen 187 millió forint
bevételt jelent községünknek. De ettõl nagyobb annak az értéke, hogy valóban gazdagodik lakóhelyünk.
Nem kell kérdeznem, csak jegyzem a
polgármester szavait: A lakóparkban
88 db lakás épül. A lakások általában 120
négyzetméteresek. Új technológiával, a
legkorszerűbb anyagok felhasználásával
készülnek. A mai építészeti szakirodalomban ezeket az épületeket passzív házaknak
nevezik. A végzett piackutatás eredménye
– éppen az olcsó építkezés miatt – igen
kedvezõ: – (180 ezer forint egy négyzetméter lakóterület ára). A lakóház működtetési költsége is alig több, mint fele a hagyományos lakóház üzemeltetésének. De
nemcsak az egyénnek, hanem községünknek is kedvezõ lehetõségeket biztosít a lakópark megépítése. Várhatóan 300-350
személlyel nõ községünk lakossága. Valószínű, hogy elsõsorban fiatal házaspárok
költöznek a faluba, ezért emelkedik a gyerekek lélekszáma is. Biztosíték ez arra,
hogy zavartalanul működtetni tudjuk a
gyermekintézményeket. Nem kell a pedagógusok lélekszámát csökkenteni. Emellett a beköltözõk Hévízgyörkön adóznak,
jövedelmük jelentõs részét a faluban költik el. Itt vásárolnak, itt élnek, itt alakulnak új emberi kapcsolataik, s ez bizonyosan friss szellemi és anyagi mozgást indít
meg Hévízgyörkön.
Beszélgetésünk a végéhez közeledik.
Cseng a polgármester telefonja. Int, hogy
várjak, s mikor leteszi a készüléket, a következõket mondja: Most kaptam a hírt,
hogy a Hévízgyörki Nyárfás Lakópark
terve az Interneten megtekinthetõ.
Kattintsunk oda! Hogy erõsebbek, bizakodóbbak legyünk!
F.M.
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Márciusijelszavak

tisztelthölgyeimésUraim!
hévízgyörkibarátaim!kedvesFiatalok!
esztendő telt el azóta, hogy először szavalták el
a Nemzeti dalt, s először olvasták fel a 12 pontot. A márciusi ifjak bekerültek a történelembe. A több mint fél évszázaddal ezelőtti szürke, lucskos kora
tavaszi napot 2010. március 15-én ezerszerte nagyobb tömegek idézik, s ezernyi ünnepi beszédet mondó magasztalja a szabadságot, a demokráciát, országunk függetlenségét. A legapróbb iskolás gyerektől a legvénebb falusi emberig mindenki
vallja, hogy meg kell ünnepelnünk ezt a napot.
Megkérdezem van-e még valami, amit az ünnepi
szónokok nem mondtak el? Sarjadhat-e új és mai
gondolat a frázisokká koptatott szavakból? Másfél
évszázadnál hosszabb idő telt el. Megváltoztak a
körülmények, de ez senkinek se lehet jogcím az első március örökérvényű igazságainak meghamisítására. Ha nem volna olyan veszedelmesen hasonló mai helyzetünk a 162 évvel ezelőttiekhez, akkor
is felelnünk kellene ennek a napnak legnagyobb,
mindig időszerű kérdésére: A haladást vagy a maradiságot választjuk-e?
Ma is itt élnek ezek az igék, s nekünk a sokat próbált, sokat megélt időseknek, a szülőknek, minden rangú vezetőnek
és minden állampolgárnak kötelessége ezeknek az igéknek a
továbbéltetése a mai ifjúságban. Nagyon hiszem, hogy már a
tizen-, huszonévesek közül kiválasztódnak a fáklyavivők, akik
majd fellobbantják és őrzik az igazi március tüzét. Akik ma
hátat fordítanak a közügyeknek, akik félrehúzódnak a közös
gondok megoldásának a vállalásától, s az „én házam az én váram” hamis világában keresik a boldogulásukat, azokat is
előbb vagy utóbb megérinti a megújulás vágya és elhatározása. Mert az 1848 márciusi ifjúság követeléseinek megvalósításához az emberek vágya és akarata, a lelkekben élő társadalmi feszültség kell. A Petőfi Sándorok csak a szikrát csiholják
magukból, a tűrhetetlenné vált szegénység, elnyomás, zsarnokság megszüntetése elleni harc győzelméhez. A Nemzeti
dal, az „esküszünk, esküszünk” zúgása aztán elnyomja a csitító szót, elsöpri a gőgös és zsarnoki hatalom zsoldosait.
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„

AhárMAsjelszóigéiMAisélnek.szAbAdságrA,egyenlőségre,testvériségreszükségevAnA21.százAdeMberénekis.dekelliskOlAis,kellkönyvtár,kellMŰvelődésiház...
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A forradalom és szabadságharc ezer és ezer eseményéről, a megfogalmazott célok
százairól kellene szólni, én azonban a hármas jelszó lényegét kívánom ismertetni. Annak a három szónak a fontosságát, amely a 12 pontot ismertető röplap alján jelent meg, s
amely a nagy francia forradalomtól kezdve a polgári átalakulás jelszava volt. Ezeknek a jelszavaknak a tartalmát az
elmúlt évtizedek sem koptatták meg. A hármas jelszó első
követelése a szabadság volt.

Szabadságotakarunk! Szabadságot hirdettek – azt akarták:
szabad országban szabad emberek éljenek. Azt is tudták, hogy
a szabadság felelősséggel jár. Azt mondja egy olasz közmondás: „Azéletegypénzdarab,elkölthetedjóra,rosszra,decsak
egyszer.”Ha mi döntünk az életünkről, magunknak tartozunk
felelősséggel. Ez a döntés teszi az ifjút felnőtté és szabaddá.
Egyenlőségetakartak – egyenlő jogot, egyenlő terheket és
kötelességet, társadalmi, gazdasági és kulturális lehetőségeket. Azt követelték, hogy mindenki addig juthasson el, ameddig képességei elviszik. Ne az döntse
el egy gyerek életét, hogy milyen anyagi eszközöket, kiváltságokat örökölt, hanem a tehetsége,
szorgalma és az általa végzett munka. Ma azt
mondjuk: – legyen biztosított az esélyegyenlőség!
Testvériségetakartak– Azt jelenti ez a követelés, hogy mindannyian emberek vagyunk, s összetartozunk. Van közünk egymáshoz. A testvéri érzést ma is napirenden tartjuk, amikor a társadalmi
szolidaritás elvéről beszélünk.
A márciusi ifjak nemzedéke tett kísérletet a hármas jelszó megvalósítására. Nagy árat kellett fizetniük. Petőfi és
Vasvári a csatatéren hagyták életüket. Jókainak életveszélyben
kellett bujdosnia. Áldozatuk nem volt hiábavaló. Az eszmék,
melyekért harcoltak, napjainkban valósulnak meg. Ezért van
az, hogy mi „áldóimádságmellettmondjukelszentneveiket.”
Tisztelt Ünneplők! A hármas jelszó igéi ma is élnek. Szabadságra, egyenlőségre, testvériségre szüksége van a 21. század emberének is. De kell iskola is, kell könyvtár, kell művelődési ház. Szükség van korszerű érdekvédelemre, szolidaritásra, járható útra, egészségvédelemre, egészséges lakásra,
sportpályára, az időseknek és elesetteknek szociális ellátásra.
Demokrácia, szabadság, egyenlőség, testvéri megértés, barátság kell minden társadalmi rétegnek, mert ezek hazánk fejlődésének igazi biztosítékai. Sajnos, ha körülnézünk a világban,
könnyen meggyőződhetünk arról, hogy alig-alig van a földgolyónak még egy népe, amelyik olyan fáradtságot nem ismerő igyekezettel, s oly könyörtelenül tudná egymást tépni, és
marcangolni, mint a magyar. Elszomorító, hogy nem tudunk
összeforrni sem az ország, sem kishazánk építésében, gazdagításában. A könnyel és vérrel öntözött magyar történelem
hősi alakjainak példájából végre tanulnunk kellene.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma kopjafát avatunk az
1848-as ifjak emlékére, Ez a kopjafa figyelmeztessen bennünket, hogy 1848 dicső napjaiban eltűnt minden ellentét az
arisztokrácia és a köznemesség között. Megszűnt minden versengés és viszálykodás a különböző politikai felfogású emberek között. Mindenki belekerült a függetlenségi mozgalom
sodró áradatába, s minden egyéni érdeket félretéve egyformán vallotta: a Haza minden előtt.
Kérem, hogy a mai ünnepről ezzel a felismeréssel távozzanak, s vigyék magukkal a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség jelmondatba foglalt forradalmi igéit.
Bobál István, polgármester
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NŐNapitavaszköszöNtŐ

télAtAvAszbAn
– boldogságaszívekben

Falumban nagyon csendesek szoktak
lenni a szombat délutánok. Üresek az utcák, terek. Sehol egy ember. Néha-néha
egy piacról hazasiető autó zúgása töri
meg a csendes pihenés óráit.
Március 6-án délután mintha feltámadt volna álmából Hévízgyörk. Jöttek,
végeláthatatlan sorban – főleg nők, s természetesen jöttek az őket kísérő férfiak is
–, hogy „begyömöszöljék” magukat a művelődési ház négyszáz fős színháztermébe.
Mert ezen a napon ünnep volt a faluban:
– a nőket és a tavaszt köszöntötték a község vezetői és közel az az ötven fős csapat,
amelynek tagjai még az elmúlt esztendő
végén jöttek össze először arra a megbeszélésre, ahol eldöntötték: – hogyan köszöntse Hévízgyörk a nagymamákat, az
anyákat és a lányaikat 2010 tavaszán.
„Nagy beszélgetés volt” – emlékezik
vissza gedei Tiborné Művelődési Ház Vezető.
– „Mindenkinek akadt valamilyen ötlete és
a harmadik, de lehet, hogy a negyedik találkozásunkkor elkészült a műsor forgatókönyve. Nagyszerű hangulatban zajlottak
a próbák, amelyeken estéről-estére új ötletekkel gazdagította ki-ki a maga szerepkörét. Hamarosan híre ment a faluban a
nagy „összeesküvésnek” és mivel az előző
esztendőkben volt már hasonló tavaszköszöntő műsor, egyre nőtt az érdeklődés.”
Nem kellett kidobolni, nem kellett
plakátok sokaságát kiragasztani, szájrólszájra terjedt a rendezvény híre – és bizony a rendezők, szervezők és szereplők
örömére – a kezdési időpontban egy tűt
sem lehetett volna elejteni a teremben, a
bejárati ajtóra pedig ki lehetett volna tenni a „Minden hely foglalt” táblát. – „Akarat és jó szándék kovácsolta egybe a sokat
vállalt közreműködőket, amihez társult a
hévízgyörki nők hálája. Amit a megjelenésükkel, a mosolyukkal és véget érni nem
akaró tapsukkal köszöntek meg – mondta

Bobál István polgármester, aki szavait azzal is megtoldotta, – Falunk ma látott egysége nem egyik napról a másikra született,
hanem a falu egész közösségének hosszú
hónapokon át tartó munkája, a jóért fáradozók akarása, az itt élők együttgondolkodása teremtette meg. Köszönet érte a
szereplőknek, a szervezésben résztvevőknek, a támogatóknak, köszönet minden,
tisztességes, a munkát figyelemmel kísérő
hévízgyörkinek.”
Nehéz lenne névsor szerint elmondani, hogy ki, mivel járult hozzá ennek a
délutánnak a sikeréhez. Ezt a felsorolást a
krónikás sem vállalhatja, de talán senkit
nem bántunk meg a sokat áldozók és sokat dolgozók közül, ha megírjuk: – Rajkó
gábor és párja Julika asszony gondoskodtak arról, hogy az ünnepi jelkép – a
cserép virág – napokig díszítse a falu nőinek asztalát. Pintér Sándor a sikeres nap
sokat dolgozó sikeres embereit látta vendégül. Milyen jól esett a tapsért, a kacagásért, a nevető arcokért kapott ráadás. A
gyorsan kialakult jó hangulatban jó volt
beszélgetni. Meg is fogalmazták hajnalra
az új jelszót: – Jövőre találkozunk ugyanitt, még vidámabban, még boldogabban
és még többen! – Miközben a jövőt tervezték, egy rokkantkocsiban begurult a
társaság közepébe a sérült Mrkva András
(Bozó), aki könnyes szemmel, de mosolyogva köszönte meg társainak, hogy elhozták őt betegen is az ünnepre. Megnyugtatták: – Ez természetes. Hat évvel
ezelőtt, amikor az első tavaszköszöntőt
rendeztük, te voltál Bozó a SzTÁR! ígérte is Mrkva András, hogy jövőre olyat
alakít majd, hogy nem engedik le a színpadról.- Legyen úgy! és most a falu nyilvánosságával megismertetjük azok névsorát, akik több száz hévízgyörkinek szereztek egy felejthetetlenül szép tavaszköszöntő Nőnapot.
Fik.

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,
kolesza Mihályné Márti. koncz norbertné erika, koncz rebeka, kovács dani, Matus Ferenc, Molnár lászló, Morvai Flórián, Morvai Péter,
Morvai Péterné zsuzsa, Mrkva András bozó, nagy Adrienn, Patkó Felíciána. Péter zsuzsanna, rónai lajos, szilágyiné Pápai Anna nanni,
szőke józsef, szőke józsefné ibolya, toldi Miklós, toldi Miklósné, torda lajosné Mártika, tóth Csaba Pocok, tóth Csabáné Csösze, tóth
zoltán.A műsort rendezte: gedeitiborné,szőkejózsefné.Műsorvezető: Fercsiktibor.
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Megkezdődöttafelszínivízelvezető-rendszerépítése

Amunkánakrendjevan
– azembernekfeladata
A falusi emberek – még a hagyományos paraszti világban –
szinte apró gyerekként megtanulták szüleiktõl a természet
rendjét, amelyhez munkájuk rendje is igazodott. A tavaszt követte a nyár, aztán jött az õsz, s a hideg leheletet hozó tél is ráköszönt a falura. Az évszakok változása parancsolóan írta elõ
az emberek feladatait: – szántás, vetés, aratás. Már ifjú emberkén felfedeztem, hogy a falusiak törvényszerű rendje igazgatja
egész társadalmunkat.
Bobál István polgármester akkor fogalmazta meg és
mondta el a fenti gondolatokat, amikor szinte számon kérõen
érdeklõdtem: – mi lesz már a 375 milliós beruházással, amit
pályázaton nyert és kapott Hévízgyörk, hogy korszerűen kiépítse a falu felszíni csapadékelvezetõ- rendszerét? Elmondtam, hogy a faluban bizonyos türelmetlenség tapasztalható a
munka kezdésének elhúzódása miatt.
A polgármester nyugodtan hallgatta a számonkérõ panaszok továbbítását. Hatalmas aktaköteget tett az asztalra: – Ha
valahol valaki lemérné a csapadékelvezetési-rendszer kiépítésével kapcsolatban meghirdetett pályázat iratanyagát, megdöbbenne annak súlyától. Óriási a bürokrácia. A különbözõ elvárások, tervek, elképzelések megfogalmazása, mindig újabbnál
újabb papírok készítését követeli. Amikor ezt a lehetõséget –
még 2007-ben megpályáztuk – kevesen hittek szándékunk
megvalósításában. Még képviselõtársaim között is akadtak,
akik reménytelennek tartották a próbálkozást. Nagyon szeretném, ha elhinnék, hogy igazi mélyszántást kellett végeznünk,
míg végre eljutottunk a vetésig, ahol most tartunk.
Az útvesztõvel megtűzdelt közbeszerzési eljárás nehézségeit is sikerült legyõznünk, s végre megköthettük a kivitelezési
szerzõdést. Csakhogy közben hasznos hetek-hónapok teltek
el, tele aggodalommal, folytonos figyeléssel, jogos és jogtalan
vitákkal, gyanúsítgatásokkal. Végre sikerült megkötnünk a kivitelezési szerzõdést a Hévízgyörk 2010 Konzorcium Rt.-vel.
A szerzõdés szerint a munkálatok márciusban elkezdõdnek és
2010. június 30-ig befejezõdnek. Alig három hónap a rendelkezésre álló idõ, tehát óriási lesz a tempó, s ebben a feszített
légkörben bizonyosan lesznek ütközések a kivitelezõ és egyegy hévízgyörki polgár között. Igyekeztünk a munkavállalóval
olyan szerzõdést kötni, hogy a háztulajdonosok érdekei tartósan ne sérülhessenek. Amerre a rendszer épül, ott egységes falukép alakul ki, amely esztétikailag is illeszkedik a 21. század
emberének igényeihez. De nézzünk egy konkrét folyamatot!
A régi, elhasználódott és elhanyagolt árkokat korszerű vízelvezetõ rendszer váltja fel. Az „ahány ház, annyi híd” is megszűnik. A hidak az út hosszában végig azonosak lesznek, azonos
hídfejekkel, azonos kerékvetõkkel, azonos pázsit telepítésével.
A híd cseréjével kapcsolatos munka elvégzése miatt sem maradhat az ingatlantulajdonos kocsibejáró nélkül. Erre az átmeneti idõre kell a kivitelezõnek és a háztulajdonosnak egymás
iránt megértést tanúsítania.

Hallgatom az információt, mint hévízgyörki lakos és a lakosság többségével közösen örülök falum gazdagodásának, de
aggódom is, ezért megkérdezem: – az építésnek ebben az ütemében az egész községre kiterjed-e a rendszer megépítése?
Azonnal hallom a választ: – Ez volt a szándékunk és errõl nem
is mondtunk le. Ezernyi közmondás figyelmeztet bennünket
az élet rendjére: – „Csakaddignyújtózkodjál,ameddigatakaród ér” – mondja az egyik már gyerekkoromban megismert
bölcsesség. Sajnos, a község egy-két kisebb területe most kimarad a munkákból, de keressük a megoldást. Pillanatnyilag úgy
tűnik, hogy a feladatot sajáterõs beruházásból meg tudjuk oldani. Talán az is lehet, hogy kapunk újabb segítséget. Mert van
lehetõség a nagy pályázathoz elõírt önrésznek a feloldását
megpályázni. Azokat kérem, akik most hátrányként kezelik a
kialakult helyzetet, adjanak bizalmat, adjanak egy kis idõt és
megszüntetjük a hátrányukat. Higgyék el, számomra, számunkra minden hévízgyörki lakos azonos értékű állampolgár
és mint ilyen, mindannyiunk számára kedves és értékes.
Megköszönöm az ígéretet, a biztató szavakat, a reménykeltõ információkat. Búcsúzom, amikor Bobál István még arra kér, a következõ gondolatait továbbítsam a Hévízgyörki
Hírmondó olvasóinak: – Azzal indult ez a beszélgetésünk,
hogy a falusi ember életében törvényszerű rendje volt és van a
munkának: – szántás, vetés, aratás. A munkának ezt a három
fázisát csináltuk mi is végig, igaz, hogy nem a határban, de kisebb-nagyobb hatóságok hivatalaiban, irodáiban folytatott vitáinkkal, érveinkkel. így jutottunk el a szántástól a vetésig. Reméljük, a munka befejezését követõen bõ és gazdag aratása
lesz a gazdának, vagyis Hévízgyörk lakosságának.
Még nekem is volt egy kérdésem: – Ma március 12-e van.
Mikor jelennek meg az elsõ munkagépek a faluban? A válasz
a következõ volt: – Amikor a Hévízgyörki Hírmondó eljut az
olvasókhoz, vagyis március második felében már zúgnak a gépek, és zajosak lesznek Hévízgyörk hétköznapjai.
Fercsik
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Aszelektívhulladékgyűjtés– közösügyünk
Minden új dolgot meg kell szokni! –
mondta egyik ismerősöm, amikor
együtt hallgattuk a hulladékgyűjtő vállalat szakemberének a tapasztalatait
összegző kifakadását. Valóban igaz,
minden új dolgot meg kell szokni. Az
emberek többsége – sajnos – gondolkodás nélkül elutasítja az új módszerek
bevezetését. Nem tudom, hogy hány
éve vezették be községünkben a szervezett hulladékgyűjtést és annak elszállítását. Kezdetben lovas kocsi járta az utcákat. Ez is elég volt a heti szemét
összegyűjtésére. Akkoriban a háztartások mindent eltüzeltek, ami egy falusi
portán keletkezett. A csikómasinákban,
a Salgótarjánban készült zománcos –
rózsás sparheltekben el lehetett égetni
minden szemetet, ami a ház körül keletkezett. A hulladék lángjánál megfőtt
a bableves és téli napokon még melegedni is lehetett a tűz mellett. A lakosság előtt ismeretlen volt a gáztűzhely,
meg a villanymasina.
A világ változott. Eltűnt a lovas kocsi, meg a hajtója. A munkához már teherautó kellett. A falusi portákon új divat járta: – gáztűzhelynél készült az ebéd,
meg a vacsora, a gáz lángjánál forralta a
háziasszony a boltban vásárolt, „nejlonos” tejet. gyűlt a szemét, hisz semmit
nem lehetett a tűzre dobni. Melegítette a
lakást az olcsó gáz, de ez „nem ette meg”
sem a kukoricaízéket, sem a szőlővenyigét. Szerencsére okosak, találékonyak
voltak az asszonyok. Feltalálták a tej nejlonzacskójának a hasznosítását. Hosszú

M

téli estéken csíkokra vagdalták a felhalmozott tasakokat, s amikor eljött a szőlő
kötözésének ideje – a drága rafia, és kötöző zsineg helyett a hulladéknak számító nejlon-csíkokkal kötözték a bő termést ígérő, lombosodni kezdő vesszőket
a karókhoz..
Nem tudom, ki emlékszik rá, de
biztosan sokan élünk még – akik döbbenten láttuk –, hogy fehérbe öltözött
a szőlőhegy. Persze, a világ változott tovább. A tulajdonosok elhagyták a szőlőjüket. érthető volt, hisz a szőlő sok
munkát, állandó gondoskodást kíván.
Felgyorsult világunkban egyre több lett
a szemét. Hulladékkal teltek meg a dűlőutak, szeméthegyek keletkeztek az
egykor gereblyézett, művelt szőlősorok között, s a közeli erdő
árnyat adó fáinak lombja
alatt. Az emberek – hogy
tiszta és rendes legyen a
portájuk – hordták a
szemetet a falut körülölelő határba. Tolták
tragacson, akinek autója
volt, megpakolta az utánfutóját, és azzal vitte. Az
akkori tanács évenként megrendezte a „lomtalanítási napot”,
aztán maradt minden a régiben.
A szemét hazánk, sőt Európa problémája lett. Szervezettséget, anyagi áldozatot követelt a szeméthegyek felszámolása. A környezetvédelem lassan
nemcsak az embereknek, de a hatóságoknak is központi kérdéssé vált. Ha-

indig mindent újra ki kell találni. Kezdetben volt,
hogy a falusi ember reggelente kiment a háza
mögötti kertjébe, átköszönt a szomszédnak: –
Adjon Isten, jó reggelt! Meghallgatta a választ: – Váljék egészségére az
éjszakai nyugalom! Aztán mind a
két gazda kiment a háza elé, nyírfaseprőjükkel végigpásztázták a ház
elejét, a járdát, majd egy pillantást vetettek a vízlevezető
árokra. Ha a szorgoskodó parasztember úgy találta , hogy
az elmúlt napokban a kelletténél több gaz nőtt az árok
mélyén, azonnal ásót, kapát ragadott, és kitúrta a nemkívánatos és veszélyes új növényeket.
A falusiak ugyanis tudták, hogy ha a vízelvezető árok elgazosodik, abba kő, szemét, vagy más oda nem való tárgy

zánkban is külön minisztérium próbál
megküzdeni a 21. század növekvő, erősödő rémével. A veszély újabb változtatásokat kívánt. Az országok vezetői rájöttek, hogy a szemét elleni harcot társadalmi üggyé kell tenni. Új módszereket vezettek be. Hulladékszigeteket építettek, és a szelektív szemétgyűjtést propagálták. Nem vált be. Az emberek kényelmesebbé váltak, s a lakóházuktól
többszáz méterre lévő konténerekbe
nem vitték el a háztartásukban összegyűlt szemetet. Kitalálták hát a háztólházra történő szelektív hulladékgyűjtést,
amelynek egyetlen előírása, hogy külön zsákban kell gyűjteni a papírfélét, a
műanyagot (palackokat, fóliákat stb.,
valamint az üvegeket. Az így gyűjtött anyagot bizonyos válogatás, kezelés után ipari
nyersanyagként kezelik.
Nagyon fontos megjegyezni: a papírt, a műanyagot, az üvegeket
a szeletív hulladékgyűjtés napján különkülön zsákban tegyék
ki. Egy zsákba csak egyféle anyag kerüljön.
December végén, január elején
minden hévízgyörki családnak részletes
tájékoztatót juttatott el az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft. Azért íródtak ezek
a sorok is, hogy kérjük a lakosságot: – a
saját érdekünkben gyorsan szokjuk meg
az új rendszert!
Hajdú József

kerül, előbb-utóbb eliszaposodik és eldugul. Akkor pedig jaj
az utcának, a vályog-, vagy a döngölt falú háznak. Jön az
eső, jön a belvíz, s az árokból váratlanul patak lesz, ami kiönt és semmit sem kímél.
így volt ez a szántóföldön is. Az
emberek nem iskolában tanulták, hanem az anyatejjel szívták magukba –
árkokkal választották el földjeiket a
szomszéd földjétől. Ez volt a jól látható mezsgye, de elsősorban vízelvezető csatorna. A gazda nem engedhette meg
magának azt a luxust, hogy odalegyen a kukoricája, meg a
búzája. Csupán csak azért, mert rühelli az ásónyelet. és
most itt van a kétségbeesés órája. Talán nem kellett volna
ennyi földet parlagon hagyni. és talán kicsit mindenki odafigyelhetne saját háza tájára. Saját jól felfogott érdekében.

kezdetbenvolt...
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békazsíroskenyérmellétánc
A régi Hévízgyörk és a régi hévízgyörkiek életét, történeteit bemutató sorozatunk harmadik részének az olvasására biztatjuk olvasóinkat.
Az írás Fercsik Mihály tollából jelent meg a Pest Megyei Hírlap
1982. augusztus 31-i számában.
A hévízgyörki Sápi Pálné Homoki Julianna történeteit a gödöllői művelődési központban hallgatjuk, s miközben a mesélő kedvében lévő Sápiné
mondataiból a letűnt paraszti világ
egy – egy megszűnt szokása felvillant,
arra gondoltam, hogy ez az asszony
minden bizonnyal író lett volna, ha
szerencsésebb emberi és társadalmi
körülmények között születik, ha iskolázódik és idejekorán művelődhetik.
Homoki Julianna minden egyes
szava dokumentum értékű, becses,
nagyon becses híradás arról a végleg
elmúlt világról, amelyben nemcsak a
galga mentén vergődtek, de egész
népünk szenvedte hétköznapjait.
Nem csoda, ha mesékkel, színes
szokásokkal szépítették a nagyanyák,
unokáik perceit, s ha a békazsíros kenyér mellé (vízbe mártott száraz kenyér volt, ha valaki nem tudná),
amelynek elfogyasztása után egy-egy
tánclépés elsajátítását kínálták második fogásnak.
Sápiné most mesél. Jegyzem a
mondatait, írom a történeteit, s felfedezem Homoki Julianna mögött a
már elment paraszt nagymamák sorát, minden parasztgyerek nagyanyját, mert ők voltak a mesemondók,
azok, akikről azt sem lehetett tudni,
mikor születtek, mert csak így mondták: azon a nagyon hideg farsangon,
amikor a verebek a Salamon boltja
előtt lefagytak a fáról. A másik meg
éppen Anna napján, amikor úgy perzselt a hőség, hogy a víz felforrt a
nagyvölgyi kútban.
Mesélni tudtak és szerettek. Az
eredeti történetet kiszínezte a képzelet,
és hozzáfűzte a nyilvánvaló népi igazságtételt is. Most Homoki Juliannát
hallgatjuk, akiben megismétlődik a
nagymamák mesélő kedve és képessége. – Nem voltam több nyolc-tízévesnél – emlékezik Sápiné, de nagyanyám
már mondogatta: el kellene menned a

citerába, ahol a magamkorú és magamfajtájú gyerekek járták a csárdás kettőt
balra, kettőt jobbra tánclépéseit. Vasárnap délután sor került a próbálkozásra. Kezemben vittem két cső kukoricát, fél liter bort, meg egy tojást, a
szoknyám alá rejtve ugyanannyit, amiről édesszüleim nem tudtak, mert sokallták volna a belépő árát.
Hajdúék udvarán jártuk a táncot.
Hasonlókorú fiúk fogták a derekunkat. Tapostuk az udvar földjét. Ha elhallgatott a citera, mi lányok karikáztunk, a fiúk meg járták a pajtástáncot, aminek akkor marhatrapp volt a
neve. Ez volt a mi tánciskolánk. Mikor este nyolc óra lett, Mihály bácsi
elpengette az utolsó nótát, mi pedig
egymás hegyén-hátán rohantunk a
kapunak. – Legény haza ne kísérjen!
– így szólt anyám regulája. Egyébként
is a szülők döntötték el a legtöbb házasság sorsát. Az anyák választották
meg, ki lesz a lányuk párja. A párválasztásnak, meg egymás megszokásának a másik helye a fonó volt – árad
a szó Sápinéból. – Két hónapra vettük bérbe a fonóházat. Kellett érte
minden lánynak, aki a bandába tartozott, kukoricát, krumplit, babot, bort
fizetni, de még petróleumot is, hogy
világítani lehessen. A ház asszonyának egy vetőre való kóc is kijárt.
Nem adták ingyen a szobát. – Itt jöttünk a téli estéken össze, s a legényes
napokon – kedden, csütörtökön,
meg szombaton – vártuk az „embernek valót”. Jöttek is azok. De hát
elég nagy mulyák voltunk még mi is
és ők is. Azért a Kútba estemet szívesen játszottuk A fonóbál már haza is
kísérhetett a legény, de a házba nem jöhetett be. A kiskapuban azért néhány
percet eltöltöttünk. Csak az ablak
alatt állhattunk, s kettőnk között ott
is meg kellett lenni legalább egy kartávolságnak. Nagyszülém mindig figyelte, mi történik az ablaka alatt. Mi-

SápiPálnéHomokiJulianna
kor a legény elbúcsúzott, megkérdezte édesanyám: – Tetszik neked ez a
legény? Ha igen, akkor fogd meg magadnak! Nagymamám másnap már
meg is tanította velem a legényfogást.
– Megkellfognodegyorsófonalat, Vigyázz, hogy hosszú legyen a
szál.Holdvilágosesteodamészalegényházához,amikorleoltjákalámpát.Akkorafonalegyikvégétazajtó
kilincsérekötöd,majdháromszorkörültekeredveleaházat,majdamásik
végét ismét a kilincsre erősíted. Ha
éjfélig nem nyílik az ajtó, úgy megfogtad, kis unokám magadnak a legényt, hogy életed végéig melletted
üldögélakemencepadkán.
– Kipróbáltam egy szombat este
és a másnapi mulatságon már Sápi
Pál fizetett be a bálba, és egész este
nemengedteeladerekamat.Együtt
éltünkjóban– rosszbanegészenahaláláig.Mertvalamikorígyvolt.Életünkvégéigegyüttmaradtunkazzal,
akitválasztottunk,akivelazoltárhoz
mentünk.Igaz,azokisegyüttmaradtak,akiketcsakúgyösszeboronáltak.
Hogy minket kommendáltak-e, azt
nem tudom, de azt igen, hogy egymáshozillettünk.Mindakettenszegényemberekgyerekeivoltunk.
– Homoki Julianna történeteinek
kútja kiapadhatatlan. Árad belőle a
mesék, történetek, szokások, emlékek
sokasága. Egyszer talán valaki összegyűjti, hogy a majdan születendők is
megismerjékaparasztgyerekek,saparasztságvalamikorisorsát.
Fercsik Mihály
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KözéLET

hóNapsoroló
Március – régi kalendáriumokban a tavasz első hava néven is szerepel. A pásztorok közül viszont sokan
kutyahizlaló márciusnak emlegetik. De az a lényeg,
hogy mindenki – ember és állat – ebben az időben már
nagyon várja a tavaszt. „Télutántavaszjön,felhőután
felderül” – summázták márciusi várakozásukat eleink.
Pedig sok tapasztalat mutatja, hogy márciusban az időjárás még nem állapodott meg. Ekkor még havazni is szokott. „Fúéshavaz,úgylesttavasz” – szól a népi mondás. Mások szerint a márciusi hó még akkor sem jó, ha
zsákban viszik át a határon, mert árt a veteményeknek.
A nedves, ködös márciust rossz előjelnek tekintik a gazdák: – „március,hanedves,gazdánaknemkedves”.
Mindezek ellenére március már valóban a tavaszi
munkák elkezdésének az ideje. Vetni kell a borsót, répát,
zöldségeket, a palántáknak való magokat, dugdosni a
hagymát. A korai krumpli és a bab is a földbe kerül. Sok
helyen kiengedik a méheket, s ahol van még, ott a jószágot is kihajtják a legelőre. Kezdődik a munka a szőlőben,
a gyümölcsösben, vagyis a határ minden részében.
Az első tavaszi hónap pezsdítően hat az emberekre
is, különösen a fiatalokra. A lányok többsége egyetért
abban, hogy a márciusi hó csodát tesz, mert szépít. Ha
hulló hópihét látnak, szaladnak ki, hogy abban megmosakodjanak. Nagy várakozással tekintünk Sándor,
József és Benedek érkezése elé, hogy vajon a kemény
tél után a zsákjukban hoznak-e számunkra meleget.

április – szeszélyes és bolondos hónap. Emberre is
mondják: – „szeszélyes,mintazáprilisiidő”. Pedig ez
az emberemlékezet óta szeszélyesnek, változékonynak
tartott hónap az, amely végre meghozza a napsütést,
véget vet a télnek. Mivel gyakori a csapadék, az ország
számos helyén fososnak becézik. A gazdák azonban
örülnek az esőnek, mert azt tartják: – az „áprilisieső
kergetiafagyot”. évszázados tapasztalata a földművelőknek: – nedves az április, bőséges termésre lehet számítani. A bőséget hozó esztendőnek más jelei is mutatkoznak a természetben, csak fel kell ismerni a jeleket:

„Ha muslicák, szúnyogok szőlőfakadás előtt dongnak,
bőleszazesztendő”. Az április végi fagyok sem haszontalanok, mert megfagynak a bogarak és a lepkék.
Időjárásra vonatkozó jóslatokat is tartogat ez a hónap. Azt állítja például, hogy „alucskosáprilisesősmájust jelez”. A böjti szelek kitakarítják a határt, seprő
nélkül elvégzik a tavaszi nagytakarítást. Ez a hónap tulajdonképpen a megújhodás ideje. Megérkeznek a fecskék és más vándormadarak.
Ismerjünk meg egy népi rigmust, amely a tavaszi teendők elvégzésére figyelmeztet:
Nyesdabarackfát,irtsdakertiférget,
Mostültessel,akkorleszszépszínűsövényed.
Szőlőtisbújtathatszmég,mostlegjobbkarózni.
Apalántátlehetaszabadbakihozni.
Többetarat,kimosthengerel,aztmondják.
Azaprójószágnakbüszkénviseldgondját.
Apulykafiakatcsaknaposidőben
Szabadsétáltatniazújlegelőkön.
Jövendőmondó

MegkésetthíradásazörömetadóMikulásról
Három évvel ezelőtt azzal a gondolattal
indítottuk útjára Mikulás – napi rendezvényünket, hogy szülőfalunk aprajanagyja számára örömet okozzunk, Nyissunk a fiatalok felé, és apróságaink,
gyermekeink, unokáink személyes találkozását tegyük lehetővé a Mikulással.
Minden bizonnyal nincsen olyan
ember, aki december 5-én este ne fényesítette volna a cipőjét, csizmáját, hogy a
Mikulás ajándékot hozzon neki. Minden évben szeretettel készülünk erre az
ünnepre, finom kaláccsal és kakaóval

vendégeljük meg gyermekeink és a
hosszú útról érkezett Mikulást.
A Mikulás bácsi nagyon kedves volt,
minden gyermek számára ajándékot, játékkártyát hozott és egyetlen gyermek
sem kapott virgácsot! Az ünnepségen
nagy sikert aratott a Shrekből az angyal
című film vetítése, amit a gyerekek tátott szájjal és kacagva néztek végig.
Olyan szinten jó érzés volt ezt látni és
megtapasztalni, hogy hazafelé menet a
következő sorok jutottak eszembe és
váltak valóra:

Adj, ami van,
adj, amíg van.
Ne bánd, hogy nem marad,
S ha már szétosztottad
minden javad,
Oszd széjjel magadat.
Adj, amíg van,
Hadd legyen boldogabb a másik,
Kinek lényéből az
Öröm rád visszasugárzik.
Fercsik Margit
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AhúsvétöröMe!
részletkauszJózsefplébános1941.Húsvétvasárnapiszentbeszédéből
okáig tartott a lelkeknek sötét tévelygése,
míg végre az első húsvéti hajnal vakító
fényessége beragyogta a hitetlenség
vigasztalan éjszakáját hittel, a boldog
élet édes bizodalmával. A kegyetlenül
megkínzott, rútul meggyalázott Istenember győzelmet aratva minden gonoszságon felemeli sziklasírjának
fedőlapját, s dicsfénybe öltözötten
elénk áll, s biztató hangon azt mondja: – „Én vagyok a feltámadás és az
Élet, aki énbennem hisz, ha szintén
meghal is, élni fog mindörökké”.
Hallottátok? Osztályosai lehettek a
Krisztus dicsőségének, részesei lehettek a megdicsőült testben való csodás feltámadásnak, ha tántoríthatatlan, erős hittel hisztek őbenne. és ez a mi legféltettebb, legdrágább húsvéti ajándékunk: szárnyaló,
magasztos örömmel érezzük át azt, hogyha az élet országútján millió és millió szúró tövis sebzi is véresre
lábunkat. érezzük, ha a szenvedések malomkövei közé
őrlődik is fel fiatalságunk, az egészségünk, ha a halál egymásután szakítja is le keblünkről azokat, akiket e földön
legjobban szerettünk, túl minden pusztuláson, túl a földi
vergődések poklán, mienk a legnemesebb öröm, a hit. A
hit és a reménység. Igen, feltámadunk, s élünk még az
örök Isten közelében. élünk az Úr Jézus Krisztus dicsőségének napsütésében halhatatlan, boldog, örök életet.

s

Húsvét reménységének beteljesülése arra figyelmeztet mindegyikünket, hogy ne engedjük lelkünk beesteledését, ami akkor köszönt ránk, amikor szívünket elnyomja
a szeretetlenség boszorkánya, amikor
lelkünket megkérgesíti a hideg önzés.
A szeretet lényegét sem az én gyarló
emberi szavaimmal, sem a művészet
remekléseinek segítségével nem tudom bemutatni, vagy megfogalmazni.
A Szentlélek Istenhez folyamodom
tehát, aki Szent Pál apostol ajka által így
oktat ki bennünket a szeretet mindenek
fölött való értékéről és szükségességéről: –
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a
zengő érc vagy pengő cimbalom.”
Ebből a szent mondásból megérthetjük, hogy valóban
sötétség borul arra a lélekre, amelyben hűlni kezd a szeretet. és ilyen sötét, borzongató, lelket nyomorító estére
sok emberi szívben ráakadhatunk világunkban.
Urunk, Jézus krisztus, ki csodás feltámadásoddal a
világot megvigasztaltad, s mindenki számára elhoztad a
reménység üzenetét, arra kérünk, hogy lelkünk égboltozatáról tartsd távol a fekete éjszakákat, melyekben kialszik a hit lobogó mécsese, s jéggé fagy a szíveket melengető szeretet.

Ahúsvétiünnepkör
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.
A Húsvét megünneplésében is megfigyelhető a pogány és az egyházi
hagyomány ötvöződése. A pogány
eredetűek között találjuk a tavaszváró, tavaszköszöntő szokásokat.
A húsvéti ünnepkörben a legnagyobb szerep a víznek jut. A víz külsőleg, belsőleg tisztít. Egyik legnépszerűbb szokás a locsolkodás (öntözködés) és az ehhez kapcsolódó
tojásfestés. A locsolás elsősorban az
eladósorban lévő lányokat illeti meg,
mert az öntözködés hatása: szépség
– és egészségvarázslás. A legényeket

nem lehet üres kézzel várni, így az
asszonyok és lányok dolga a tojásfestés. A tojás a termékenység szimbóluma Ázsiában és Európában is.
A hímestojások írottak, vagy karcoltak, vagy viaszosak.
Dömötör Tekla néprajzkutatónál 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 megfőztük, s ahhoz a tojást betettük, s

olyan szép sárga vót, hogy borzasztó. írni is szoktunk viaszval. Szoktunk ugye, szépen megírtuk, aztán
betettük a pirosítóba.” A tojás a fiúgyerekek kezében játékszerré lett.
Kedvenc húsvéti játék volt a tojásdobálás és a tojásgurítás.
Voltak helyek, ahol a tavasz jöttének megünneplésére zöldágjárást
is tartottak. A zöldág egyházi megfelelője a barka, amelyet virágvasárnap szoktak megszentelni.
Fik
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kopjafátállítottafalu

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

segesvárésa48-asforradalom
történelmétőrziasomogyibükkfa
Március 15-én, amikor az ünneplők sokasága jött
össze a művelődési házban, s meghallgattuk Bobál
István polgármesternek (a Hírmondó 2. oldalán közölt) ünnepi szavait, majd végignéztük az általános
iskola tanulóinak a magyar történelem legdicsőbb
napjait idéző irodalmi műsorát, elindultunk a Hősök-terére.
Itt – önálló műsor keretében – felavattuk az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcra emlékeztető kopjafát.
gódor András képzőművész-tanár – aki sok mindent
vésett már göcsörtös fába, s akinek kegyetlenül meg kellett dolgoznia azokért az órákért, melyeket művészi ambíciójának 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 Hévízgyörknek a somogyi erdők egyikében kiválasztott bükkfából készített kopjafája.
Sokan eljöttek az ünnepre. József Attila verssorai jutnak eszembe: – „Én nem azért jöttem, hogy bőgjek, hanem 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 csupán fából ácsolt harangtornyokat, hegyi kápolnákat, há-

gókat hoz falunk kicsiny terére, de megeleveníti számunkra az időt is: a tegnapit, a mait, Erdély elkülönült történelmét 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 ünnepünk, 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 forradalom 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. Csoma István felkérte a hévízgyörkiek lelki egységét leginkább kifejező egyházi vezetőket – Barthos gergely református tiszteletes urat, Karácsondi Mihály római katolikus
plébános urat, valamint Lindákné János zsuzsa evangélikus tisztelendő asszonyt, hogy szavaikkal hirdessék, imájukkal erősítsék meg: a hévízgyörkiek kezdeményezése
mindig átmelegíti a kopjafának átengedett teret, s az erre
járó emberek lelkét.
Befejezésül a Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület énekelt: – „Isten áldja meg a magyart,/
Tartson kedve, még a Föld tart…
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Azerdélyutcavoltazelső,
desorrajönnekatöbbiekis
Asszonyok csoportja beszélget az Erdély utca sarkán. Vidámak, látszik rajtuk, mennyire élvezik az
esztendő első valóban tavaszias délutánjának simogató napsugarait. Érdeklődöm, hogy mi újság itt, az
egykori Forrásokon, ahogyan a falunak ezt a libalegelőnek használt részét hívták eleink.
Nem felejtem el, hogy néhány elismerő szóval illessem
az utca házainak a „jó gazda gondosságáról” valló
lakóházak rendjét, tisztaságát, ápoltságát. Közben szót
ejtünk a kerítéshez támasztott ásókról, kapákról, amelyek hamarosan az asszonyokat szólítják a kertápolás tavaszi munkájának végzésére. Az elismerést nem hárítják
el, és szinte dicsekszenek, amikor felvilágosítanak, hogy
ők a kertben szóló rádió zenéjére nem tornásznak,
hanem kapálnak, gyomlálnak. így „termelik meg” a
konyhapénz jelentős részét.

„

MOndjAMegAbObálPityUnAk,Meg
A többi kéPviselőnek, hOgy jó MUnkát
végeztek!...MiértneMbeszélnekegyilyen
berUházásról?...

Már elköszönnék, amikor dicsekedni kezdenek és
azonnal dicsérő szavakat is mondanak: – Rettenetes volt
a közutunk. Kátyúk, gödrök éktelenkedtek 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.

öNisfelajáNlhatja
adója1%-át

1%

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 utcából kerültem ide. Tudja, mekkora ünnepet rendezett az
akkori tanácselnök, tanácstitkár, mikor kockakövek lerakásával járhatóvá tették az utat. Még a falu első embere –
a párttitkár is – beszédet mondott. Megkérdezem: –
Most mi történt? – Elkészült az út, azóta is járnak rajta
az autók, a mentő is eljuthat minden házhoz. A gyerekek
kerékpár-versenypályának használják. Nem jött ide a
falu egyetlen vezetője sem, hogy legalább megköszönhettük volna, amiért elsőnek mi kaptunk ilyen szép utat.
Az asszonyok helyeselnek, s engem biztatnak: – Mondja
meg a Bobál Pityunak, meg a többi képviselőnek, hogy
jó munkát végeztek!
Megkerestem a polgármestert, tolmácsoltam az
asszonyok szavait, de kíváncsiskodtam is: – Miért nem
beszélnek 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 ünneplésre, a vigadalomra. Az Erdély utcában kezdődött az
útfelújítási program, s ha minden az elképzeléseink szerint alakul, a jogos ünneplésből és köszöntésből senki –
sem az elsők, sem az utolsók – nem maradnak ki.
- Kovi -

összeFOgáshévÍzgyörkértegyesület
összeFOgásAnyzgdÍjAsOkértegyesület
összeFOgásAhévÍzgyörkértiFjúságiegyesület
hévÍzgyörkiAsszOnykórUsnéPMŰvészetiegyesület
hévÍzgyörkiterMészetbArátegyesület
hévÍzgyörkiPOlgárőregyesület
hévÍzgyörkisPOrtklUb
eUróPAszÍvébenisMeretterjesztőegyesület
hévÍzgyörkinyUgdÍjAsklUb
POrszeMközösségiMŰhely
gAlgA-Mentéértegyesület
elsőCsengetésAlAPÍtvány
hévÍzgyörkievAngélikUsgyülekezetértAlAPÍtvány
kArtAlneMzetőregyesület:

18695773-1-13
18699870-1-13
18701304-1-13
18701256-1-13
18677368-1-13
18695900-1-13
18677186-1-13
18724082-1-13
18722152-1-13
18716906-1-13
18700396-1-13
18682881-1-13
18707977-1-13
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Olvasóinkírják
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 gazdagabb tartalmú, a falu mindennapjait feltáró, gondokkal
és örömökkel egyaránt foglalkozó írásokat teszünk
olvasóink asztalára. Alapelvként vallottuk: – nyilvánosság nélkül nincs demokrácia!
Tudjuk, vannak, akik egy-egy írásunk miatt elmarasztaltak bennünket. Akadtak, akik azt vetették szemünkre, hogy csak a szépről, s a jóról írunk. Természetesen 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 nekünk, hogy jobbá, olvashatóbbá, tartalmasabbá tegyük
a „Hévízgyörki Hírmondót”. Ehhez – a teljesebb munkához – a segítségüket kérjük. Meggyőződésünk, ha
együtt készítjük a falu újságját, akkor lehet csak színesebb, gazdagabb, akkor lehet kritikusabb, s akkor lehet
mindannyiunké és mindannyiunkhoz szóló.
Tisztelt Olvasóink!
Az újság Szerkesztőbizottsága 2010-ben a „Hévízgyörki Hírmondó” minden megjelenő számának ötödik
oldalát felajánlja az olvasóknak, s mintegy FÓRUMOT
kíván biztosítani leendő munkatársainknak. Ezen az

oldalon a „Hévízgyörki Hírmondóhoz” érkező leveleket, fényképeket szeretnénk közölni. Lehetőségeinkhez
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
rövidítjük, az esetleg azonos mondandójúakat összevonjuk.
Az oldalt elsősorban civil vélemények számára tartjuk fel. Községi önkormányzati, vagy politikai pártvezetők észrevételeit csak abban az esetben közöljük, ha
személy szerint szólították meg őket, s erre kívánnak
válaszolni. A válasz terjedelme – csak indokolt és kivételes esetekben – térhet el a levél, vagy hozzászólás terjedelmétől. Ha olvasóink közül valaki nem ért egyet
egy itt megjelent levél tartalmával, természetesen
válaszolhat 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: – „Hévízgyörki Hírmondó Szerkesztősége” 2192 Hévízgyörk,
Művelődési Ház.
Szerkesztőbizottság

hévízgyörkiévszázadok

évek,események,emberek
örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, vagyis a hévízgyörkieket, hogy „Hévízgyörki évszázadok” címmel –
másféléves munkával – elkészült Hévízgyörk történetének olvasókönyve.
Az írás elkészült, de a könyv kiadását hátráltatja,
hogy bár a Hírmondóban két alkalommal is közöltük,
és sok személyes beszélgetésen is elmondtuk: – szegényes az írás képanyaga. Ennek ellenére kevés fotóval
rendelkezünk. Akik a kiadvány születésénél bábáskodtak és valóban szívügyüknek tartották annak színvonalas megjelentetését, érthetetlenül – talán inkább megdöbbenten – 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 alkalmasnak ítélteket április 5-ig adja át a művelődési házban.
Az átadott képekért felelősséget vállalunk, azt mindenki visszakapja!
Várjuk a katonakori képeket, családi események,
munkahelyi együttlétek fotóit. Szívesen fogadnánk egyházi jellegű eseményeket megörökítő képeket, mint
például első áldozás, bérmálás, konfirmálás, keresztelés, esküvő stb. Szükségünk lenne minden olyan képre,
amely a régi falu történéseit, épületeit, 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.
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azökuMeNizMusjegyéBeN

sportolás,barátiegyüttlét
A 2010-es év Ökumenikus Imahét záróeseményeként
az egyházközségek tanácsainak kezdeményezésére
összefogtak néhányan – Bazan Tibor, Gedei Tibor
és mások is –, hogy segítsenek megvalósítani az ötletet. Így együtt – fiatalok és idősek – CSOCSOBAJNOKSÁGOT rendeztek.
Jó hangulatban, egymást tisztelő barátsággal vívtak a csapatok a győzelmet jelentő pontokért. Amíg a versenybizottság értékelte a küzdelmeket, a pontokat, az ifjak kissé
fáradtan birkóztak a „kalóriatöbbletet” jelentő sós és édes
süteményekkel, üdítőitalokkal.
„Szép nap volt – alkohol, cigaretta, valamint durvaság, káromkodás, erőszak nélkül.”
A versenyre benevezettek névsora: Bolbás Bence, Barna
Kolos, Fercsik Olivér, Bazan Ákos, Tóth Kamilla, Kovács
Erik, Fercsik Botond, Fercsik Szilárd, Köles Domonkos,
Reményi Kristóf, Basa Bence, Bobál Bertold, Lindák Levente, Ohanya Attila, Varga Dani, Fera Márk, Köles Koppány, gólya Eszter, Morvai Flórián, Kustra Bence, Dimák
Rita, Krepsz Fanni, gazsó gergő, Tóth Ricsi, Fera Máté,
Máté István, gólya Péter, Deme Dominik, Bányánszki
Barbara, Bankó Dóra, Katona Beáta, Lippai Erzsébet, Halász Robi, Máté gábor, Mrkva Bálint, Dányi Ádám, Bazan
Ádám, Mókus István, Hajdú Péter,
Juhász zoltán, Lindák László, Nagy
Katalin, Tóth Péter, Okos gábor,
Nagy László, Torda András, Szlepák
Tímea, Sőrés Melinda, Kupecz Betti,
Maródi Erzsébet, Bazan Tibor, Matus Ferenc, Deme Tamás, Fercsik gábor, Berei zsolt, Darabont gyula,
Molnár Máté, Barthos gergely, Bazan gergő, Erdélyi zoltán, Kovács
János, gedei Tibor, Ódor gábor, Angyal zsuzsanna.

végeredMéNy
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
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hanőnekazeredmények,nőatámogatásis
Még nem köszöntött ránk az igazi tavasz, a rádió március 1-jén hajnalban már igyekezett meggyőzni a hallgatóit, hogy vége a télnek: megszólaltak a madarak, sőt az ország néhány helyére a gólyák is megérkeztek. Minden és mindenki sürgeti, szorgalmazza a tavasz érkezését.
A Hévízgyörki Sportegyesület labdarúgói is – eshet az eső, cibálhatja a fák
ágait a böjti szél – kergetik a pályán a
pöttyös labdát. gimnasztikáznak,
erősítő gyakorlatokat végeznek. Készülnek a március 7-én induló bajnoki idényre.
Toldi Miklóssal, a sportegyesület
egyik vezetőjével, az ifjúsági labdarúgók irányítójával beszélgettem: – Sokan el sem akarják hinni, milyen nagy
számban vannak a faluban, akik kedvelik a labdarúgást. Mindenkit igyekszünk bevonni a sportba. A legifjabbakat is várjuk közénk, hogy jöjjönek.
Igaz, nem lesz mindenkiből országos
válogatott, de az egészséges élethez
szükséges mozgásigényét ki tudja elégíteni. és tekintettel arra, hogy a foci
tulajdonképpen csapatjáték, rengeteg
közösségi élményhez juttatja a benne
résztvevőket. Nem akarok dicsekedni,
de szépek az eredményeink. Azt tartom, hogy a sikereket nem szabad eltitkolni. Az U 19 évesek a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség I. osztályában
játszanak. évek óta a legsikeresebbek
között tartják nyilván őket. Az őszi
félfordulóban első helyen végeztek, s
ha tartják a formájukat, a tavaszi forduló befejezésekor a dobogó legmagasabb fokára léphetnek. Csak dicsérni
tudom az együttes mintegy húsz tagját: fegyelmezettek, sportszerűek, se-

gítőkészek, lelkiismeretesen készülnek
minden mérkőzésükre.
AzU16évesek– a serdülők csapata
– már három éve szinte sorozatban nyeri korosztálya megyei bajnokságát. Igen
tehetséges fiatalok, akik ugrásra készen
várják az esztendő múlását, hogy bekerüljenek az utánpótlás csapatba.
Elmondta Toldi Miklós, hogy rendszeresen foglalkozik még négy csapatra
való gyerekkel. A 13, 11, 9 és 7 évesek
is edzenek. Sok segítséget kap, könnyíti
a munkáját Patkó Csaba. A legfiatalabbak igénylik a legtöbb foglalkozást. Ná-

luk, ez a korukból ered, gyakran kell alkalmazni az igen munkaigényes játékos
testépítő gyakorlatokat.
érdeklődtem a csapatok anyagi
helyzetéről. Biztosra vettem, hogy az
eddigi jó hangulat borúsabbra vált, de szerencsére – csalódtam. Toldi Miklós
elismeréssel beszélt a községi önkormányzat sokszor érzett támogatásáról,
bár azt sem tagadta, hogy a szükségesnél kevesebb a juttatás, de hát a hivatal
is csak addig nyújtózkodhat, amíg a takarója ér. Pintér Sándor, az egyesület
elnöke sem garasoskodik, ha az utánpótlásról van szó. De segítenek a szülők, a
szponzorok. Õk azok, akik biztatásként
gyakran elmondják: – „Ha az eredmények nőnek, nő a támogatás is!”
Fik

sorsolás
ahévízgyörkisportegyesületlabdarúgószakosztályának
mérkőzéseia2010.évitavaszibajnokifordulójában.
2010.03.07.
2010.03.13.
2010.03.21.
2010.03.27.
2010.04.04.
2010.04.10.
2010.04.18.
2010.04.25.
2010.05.01.
2010.05.09.
2010.05.15.
2010.05.23.
2010.05.30.
2010.06.17.

vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap

14.30
14.30
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

hévízgyörksC–tárnokksk
diósditC–hévízgyörksC
hévízgyörksC–újlengyeldse
Felsőpakony-ergofer–hévízgyörksC
hévízgyörk–Pilisilk-legea
gödöllősportklub–hévízgyörksC
hévízgyörksC–veresegyház
hévízgyörksC–viaduktse
budakalászMse–hévízgyörksC
hévízgyörksC–üllőse
tápiószecsőFC–hévízgyörksC
hévízgyörksC–erdőkertesse
örkényse–hévízgyörksC
bagitC'96–hévízgyörksC
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FarsangisUli-bUli
Iskolánkban az idén is megrendezésre került a farsangi bál. Pénteken az alsó tagozatosok mulatsága a
negyedik osztályos gyerekek nyitótáncával kezdődött. Ezt követte a jelmezesek felvonulása. A csoportos kategóriában kiírt versenyben a 101 kiskutya
Szörnyella de Frásszal. Az Egerek és a macska, illetve a Zümmögő méhek mutatták be jelmezbe öltöztetett tudásukat és felkészültségüket.
Egyéni jelmezeseknél Nils Holgerson, a Sárgarépa, a Babaház és a Pólyásbaba ötletét minősítette legjobbnak a
„szakemberekből” álló zsűri. Az eredményhirdetés után a
zene és a tánc vette át a főszerepet. Könnyű dolguk volt
az ifjaknak, mert a zenét a környék egyik legjobb kezű és
„legnemesebb” fülű zenésze – Deme János – szolgáltatta
minden táncos örömére. A tombolahúzás után a nyolcadikosok táncával ért véget a „suli-buli”.
Szombaton a nyolcadikosok hagyományos keringőjével folytatódott a diák-farsang. A táncot betanította: BankóMiklósné,SimánéMelegAnna,BitterBéla.
A bál és a bálra történő előkészítés hangulatának a
megrajzolását bízzuk a két nyolcadikos tollforgatóra: – „Lázas előkészítéssel gyakoroltunk a farsangira. A próbák elején mindenki lazán vette a feladatot, de aztán az utolsó péntekre már izgatottan és komolyan készültünk a bálra. A tanárok
sokat szenvedtek velünk, de megtérült a fáradozásuk. A bálban a lányok szebbnél szebb ruhákban tündököltek. A fiúk szintén jól mutattak sár-

mos öltönyükben. A nyitótáncot követően mindenki sokat táncolt, s jól szórakozott. Ez volt számunkra eddig a
legjobb farsangi bálunk”.
Táncos párok: Bányánszki Barbara és Pető Ádám,
Palya Barbara és Kókai János, Klenovszki Cintia és Leszák
Márk. Mayer Lilla és Takács Richárd, Lippai Erzsébet és
Lebhardt Dávid, Kazi Marianna és Medveczki István,
Fercsik Anita és Bányánszki Ákos, Balázs Enikő és Mrkva
Bálint, Basa Bettina és Spala Tamás, Torda Brigitta és
Bazan Attila. Baczúr Barbara és Kővágó Boldizsár, Katona Beáta és Veres István, gohér Barbara és Pecsenyiczki Márk, Aszódi
Brigitta és Dani Bálint.
Hercegi pár: Fercsik Fruzsina és Horváth Tamás.
A Farsangi Suli-Buli
című írásunkat írták és
összeállították:
Balázs Anikó
és Fercsik Anita 8/A

HéVízgyöRKI hírmondó
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szOMszédOlás
Tartalmas és egyben szórakoztató, a Galga mente kulturális értékeit
bemutató rendezvénysorozat indult útjára még a tél elején. Az Aszódi
Kistérség községei – Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Tura, Verseg – öntevékeny művészeti csoportjai (énekkarok, népdalkörök, táncosok, zenekarok), valamint szólisták (vers-és
prózamondók, énekesek, zenészek stb.) vállalkoztak arra, hogy a decembertől áprilisig terjedő időszak hétvégéin megismertessék művészetüket az érdeklődő közönséggel.
Akik rendszeres nézői a helyi kábeltelevízió adásainak, örömmel fedezhették fel, hogy a szomszédolásban résztvevő hévízgyörkiek sem üres tarisznyával érkeztek a vendéglátóikhoz. A
falu népdalköreinek, színjátszóinak, a
hagyományőrzőknek nem kellett szégyenkezniük a velük együtt bemutatkozó községek csoportjai mellett. Ha
verseny lett volna az együttesek között, minden bizonnyal dobogós helyet értek volna el. Remenár László
fából készített, faragott kisebb-nagyobb furulyáiból előcsalt dallamokkal vívta ki hallgatói elismerését.
De nemcsak a szereplők felkészültségét bizonyították ezek a hétvégi találkozások. Jelezték azt is az
együttlétek, hogy a községek vezetői
– s ebben élenjártak a polgármesterek
–, mindig felfedezhetők voltak a bemutatókon. és közülük többen arra is
vállalkoztak, hogy a csoporttal együtt
a szomszédba látogassanak. A közös
szomszédolás bizonyította, hogy a
községek élén álló vezetők felismerték a különböző művészeti csoportokban tevékenykedő fiatalokban és

idősekben a kultúra által biztosított
emberi értéket.
Hallhattunk olyan kritikát, hogy
ezekben a műsorokban túlságosan is
sok a népdal, a népzene. gondoljuk
meg, a magyar népnek még ha az írásbeli műveltsége szegény volt is, a zene, az éneklés, a tánc gazdag, úgyszólván teljes volt. Igaz, őseink többsége
sem, ismerte, mint ahogyan a népdalköri tagok többsége sem ismeri a kottát, de a falusi gyerekek – akik ma
már az idősek nemzedékébe tartoznak –, már hathónapos korukban az
anyjuk karján tanulták, érezték a ritmust, és az anyjuk hangjából tanulták
a dallamot. A világ ezért ismeri el,
hogy a magyar népnek milyen szép,
eredeti, önálló dallamkincse van. Ezzel az örökséggel tudtak és tudnak élni a galga menti emberek. A Szomszédolásokon láttuk, hogy a ma élők
a maguk számára megteremtették a
jóízű, vidám és lelkükhöz, az ösztöneikhez testhezálló dalokat és táncokat.
Biztosra vehetjük, hogy a fiatalabb generációhoz tartozók, akik népdalokat
énekelnek és néptáncokat táncolnak,

nem szégyenlik azt, hogy falusiak,
nem szégyenlik azt sem, hogy nagyszüleik hagyományainak őrzésére vállalkoztak. Nem alacsonyabb rendű,
hanem ellenkezőleg, sokkal szebb,
tisztább, gazdagabb, nagyobb értékű a
vállalásuk, mint a rádióból, a televízióból hallható, gyorsan múlandó értéktelen zenei gezemice.
A Szomszédolást záró rendezvénye
április 24-én lesz Hévízgyörkön.
Azért kapta meg Hévízgyörk a rendezvénysorozat zárását jelentő gálaműsor házigazdájának megtisztelő
feladatát, mert a kistérségben egyedül a mi falunkban működik három
népdalkör, melyek országosan ismertek, s a szakemberek értékelése szerint az ország legkiválóbb népdalkörei közé tartoznak.
– Olyan közösségek a hévízgyörki
népdalkörök – fogalmazta meg Bobál
István polgármester –, amelyek képesek voltak megteremteni a maguk
szórakozás-formáit. Azt várjuk a csoportoktól, hogy ne csak a maguk örömére énekeljenek, ne csak szerepelni
járjanak közeli és távoli vidékekre,
hanem elsősorban – a jövőben is úgy,
mint eddig tették –, falujuk lakosságát
vezessék a szép és szívet melegítő társaséneklés útjára. Az lenne mindenki
számára emlékezetes, ha április 24-én
vendégek és vendéglátók ajkán együtt
szólna az ének: – Galga vize szép
csendesen kanyarog…
T.L.-né
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óvodásokfarsaNgiBálja– alapítváNyiBál

Mindenegyüttvoltavigalomhoz
k ö s z ö n e t  a  s e g í t ő k n e k
A vacsora elkészítését köszönjük az Önkormányzati konyha
dolgozóinak: Bolbás Jánosné, Zabos Józsefné, Magyari Miklósné, Szokol Jámosné, Fercsík Margitnak. Az étel szállítását
Rajkó gábor, a savanyúságot Pávai Sándor biztosította. Illesse érte őket köszönet.
A bál estéjén a terem és a környék biztonságát a helyi Polgárőr Egyesület tagjai vállalták. Vállalásukat kifogástalanul
látták el. Köszönjük a nyugalmat, a rendet.
A művelődési ház díszítéséről Károly Krisztina gondoskodott, akinek ebben a munkában a művelődési ház és az óvoda
dolgozói segítettek. Az asztalok és székek szállításáról, a terem
berendezéséről, takarításáról Toldi Miklós és lelkes csapata
gondoskodott.
Parkettakoptatáshoz a zenét a FAVORITES zenekar szolgáltatta, a résztvevők megelégedésére. A zenekari tagok maximális teljesítményt nyújtottak. Kedvezményes muzsikájukkal
is kiérdemelték, hogy a nevük nyilvánosságra hozatalával köszönetünket kifejezzük: – galla József, Papp Bálint, Szikora
gábor, Kiss gábor. A csapat vezetője, szólóénekese és mindenese, vagyis a „muzsikusok” lelke: Deme János.
A nyitótáncot betanították: – Bankóné Benedek Ildikó,
Boda Vendelné óvodapedagógusok, akiknek önként vállalt
lelkesedéssel és nagy gyakorlattal segített zabos Istvánné dajka. A nagycsoportos szülőknek a segítségét köszönjük. Támogatásuk, megértésük nélkül a gyerekek vidám és látványos
tánca nem valósulhatott volna meg.
Az Alapítvány kuratóriuma három fődíjat sorsolt ki:
A maródi Cukrászda jóvoltából egy remekművet, amit
Oroszkrém-tortának nevez a közvélemény.
rozsnyaiKálmán tette lehetővé, hogy a szerencsés nyertes
Kemencén, a Feketevölgy Panzióban tölthessen egy kellemes
hosszú hétvégét.
rajkóGáboregy egész hetes pihenést biztosít Nemesnépi
Pihenőházában.
A három fődíjat felajánlóhoz többen csatlakoztak kisebb
– nagyobb felajánlással: győriné Szécsényi Mária, Tura. Marianna Turkáló – Tura, Horvátné – Tura, Kovács Lajos, gohér
Norbert, Tihanyi Anita – Bag, Márkus Szabolcs és családja,
Csilla ékszer – Aszód. Horváth gábor, Némethné győrfi Ida
– Bag, zabosné Pauló Karalin, Hajdó Mihály és családja, zséli
Erzsébet Lakástextil – Tura, Swing Árúház – Tura, Klenovszki
zsolt és családja, Milla gyógynövénybolt – Tura, gála Kft. –
Tura, Kőrösi Viktória, Iker és Trsa – Albertirsa, Szalay Könyvek – Kisújszállás, Pető Ferenc, Lukes János, Papír Iródeák –
Bag, Kis Csuki Üdülőház és Konyha – galgahévíz, Vízer Család, Fercsík Margit, Lenke Néni Esküvői Ruhaszalon, ifjú zabos István, Benkó László, Magyari zsoltné, Szovics Mihály,

gedei Tibor, Szilágyi zsoltné, Honi Butik (Bandi Bácsi), Szilágyi István – Tura, Pintérné Tóth Katalin, Szőke József,
Sportland – Tura. Szilágyi Katalin – Budapest, Makrai József,
Balázs Anikó – Bag, Csendes ízlelő, Fercsík Ágnes, Brenner
Pálné, Károlyi Krisztina, Sápi és Péli Család. zabosné Pauló
Katalin, Hajdú Mihály, Albertirsa, Kis Csuki Üdülőház (Támogatójegyet – sajnos – kevesen igényeltek).
Anyagi támogatást biztosított: Pető Ferenc 30,000,
Violin Kft. 10, 000. zábó Család 5, 000. Varga Mihály
10, 000, Szilágyi zsolt 5,000. Hollóné 4,000, Kustra Tamás
3,000, IMI 999 Kft. 60, 000, Parti Kft. Szentendre 10, 000.
Szovics Mihály 20, 000, Bazsik János 40, 000. Ható Bt.
10, 000, M-gabi Tészta 15, 000, Kustra gábor 10, 000,
g-Agronett Kft. 10, 000, Süni Bt. 40, 000
Összesen: a Jótékonyági Rendezvényünk eredményeként a
számlánkra 455, 000 forint érkezett. Csekken befizetetteknél
az OTP ennyit igazolt vissza.
Köszönet illeti az óvoda minden dolgozóját aktív közreműködéséért és részvételéért. Természetesen minden kedves
vendégnek, aki megvásárolta a belépőt és mulatott velünk kifejezzük köszönetünket.
A reggelig tartó mulatság után ismét elmondhatjuk, hogy
egy kicsit kevesebben voltunk ugyan, mint az előző években
megszoktuk, de a színvonal és a hangulat töretlen volt.
Jótékonyságibálunkkövetkezőidőpontja2011.február5.
Szilágyiné Pápai Anna
Az Alapítvány Kuratóriumi elnöke

AKözalapítványaHévízgyörkiÓvodásGyermekekértadószáma: 19178958-1-13megköszönimindazonfelajánlónakafelajánlását,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.
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tánCrA,tánCrA
kislányOk
Táncra, táncra kislányok, / daloljatok kisfiúk. Itt a
farsang, haja-huj, / ne lássunk most szomorút. / Mert
a farsang februárban / nagy örömet hirdetett/ múlik a tél, haja-huj / s a tavasznak jönni kell.
Február 19-én nagy izgalommal érkeztek a gyerekek az
óvodába. Tízórai után a nagycsoportosok vezetésével átvonultunk a feldíszített Művelődési Házba. A Hoppmesterné – Dombai Tamara – nyitotta meg a bált. Az ő bevezető versének elhangzása után a nagycsoportosok ovis keringője következett. A táncoló párok gyönyörűek voltak.
Nagyon ügyesen táncoltak.
A nyitótánc befejezése után elfoglalta helyét a Hercegi pár – Lenger Balázs és Babinyecz Janka –, akik nagy figyelemmel nézték végig a jelmezesek felvonulását, miközben édességet osztogattak a karnevál felvonulóinak. Ezt
követően Kati néni, Timi néni, Ilonka néni vezetésével a
minisek is megérkeztek, akiknek felvonulását rövid műsor követte. Változatos jelmezeket láthatott a termet megtöltő közönség: megelevenedtek a kis pillangók, szökdeltek a tündérek. és megérkeztek a szerszámok, állatok és a
vásári komédiások: csillagfejű csavarhúzó, oroszlánok,
Fifi, robotok, süni.
A középsősök – Margit néni, Anita néni, Erzsike néni
vezetésével – jelmezeik segítségével egy más világba csábítottál a közönséget: Vadnyugatot idézték a cowboyok,

akik most nem lőttek, hanem táncoltak. Ezt követően
Ilcsi néni, Timi néni, Margit néni és Nanni néni vezetésével megérkeztek a kiscsoportosok. A hosszan tartó, fagyos
téli hangulatot elevenítették meg a velük érkező Hóemberek segítségével. Szerencsére hamarosan felragyogott a
meleget hozó Napocska és a felmelegedett levegőben
gyorsan olvadtak el a hóemberek. Voltak, akik más jelmezbe öltöztek, de az ő sikerük sem volt kisebb.
A gyerekek műsorát az óvó nénik vidám, színes esernyős tánca szórakoztatta, amit a vendéglátók és vendégek,
a szülők és a gyerekek közös tánccal zártak. Még magasan
járt az égboltozaton a kora tavaszi nap, amikor a gyerekek
viszszatértek az óvodába. Közösen elfogyasztottuk az alkalomhoz illő, szalagosra sütött ízletes fánkot (pampuskát).
Valamennyi óvodai dolgozóval és az eseményen részt vett
szülőkkel együtt úgy éreztük, hogy azon a pénteki napon vidám hangulatba, sok játékkal, tánccal, s mókával sikerült végleg messzire űzni nemcsak Hévízgyörkről, de az egész galga
mentéről messzire űznünk a kemény és nagyon hideg telet
Bankóné Benedek Ildikó
nagycsoportos óvó néni
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sakkozótaNulók

MáraCsúCsOt ostromolják
Tóth Máté úr a sakkozó tanulók közösségének a vezetője
még októberben küldött írásában részletes tájékoztatást
adott a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak sakkozásban elért sikereiről. A szerkesztőség köszöni az információt, és egyben elnézést kérünk a késésért, de a „Hévízgyörki Hírmondó” – a legnagyobb fájdalmunkra időszaki kiadvány. Biztosítjuk önt, meg természetesen a sakkozó gyerekeket is, hogy örülünk a rangos eredményeiknek, és további sikereket kívánunk
mindnyájuknak, hogy „felérjenek a csúcsra”.
íme Tóth Máté írása: – „Ahévízgyörkiiskolasakkozói,
akikegybentagjaiaGalgavidékiSakkbarátokSportegyesületének,atavalyiszezonbanisremekülteljesítettek.Lányainkésfiainkazidénisjólkezdtek,hiszentúlvagyunkazöt
fordulóbólállómegyeiegyéniversenyekharmadikfordulóján.Máreddigissikerültnéhánydíjashelyezéstelérni,ráadásuladobogóraisfelállhattaktehetségesebbversenyzőink.
Az 1. korosztály legtehetségesebblányversenyzőjeDarabontEszterke,akiazidénkapcsolódottbeamegyeiversenysorozatba,smindeneddigiversenyéndobogóraállhatott.Kétezüst– éskétaranyéremboldogésbüszketulajdonosa.RajkóZsuzsannaisbegyűjtöttmáregyezüstöt.Õ
általábanazélmezőnybenküzddíjashelyezésekért.Rajkó
Marci– azöcsi– jövőreugyanebbenakorosztálybanjátszhatésremélhető,hogy„megerősödött”tehetséggeltologatjaasakkfigurákat.Ennekakorosztálynaklegjobbfiútagja
Kapitz Dominik, akinek eddig a legjobbak a teljesítményei. Az ezüstérem és a díjas (3.-4.) helyezés önmagáért
beszél.Dominiknaklegutóbbiversenyénazinfluenzávalis
mérkőznie kellett. Így végigjátszott hét mérkőzése nagy
akaraterőrőltanúskodik.Édesapja,KapitzTiborkétnyári,
balatonföldváriFIDE-versenyenfelkerültanemzetközilistára,samegyeI.osztályábanküzdőGalgavidékfelnőttcsapatának tagjaként győzelemmel mutatkozott be az első
fordulóban.AbalatonföldváriversenyekenDominikisjól
szerepelt.Kishíjánmegnyertea„Talentum-kupa”-C-csoportjának versenyét. A Pest Megyei versenysorozatban
NérerDonátegyreerőteljesebbjátékotmutat.Alabdarúgásirántiszereteteéselkötelezettségehátráltatjaasakkozáseredményesebbfolytatásában.

A 2. korcsoport legjobbhölgyversenyzőjetovábbrais
HorákVanda.Atavalyikupagyőztesmárazidénisbegyűjtöttegyaranyérmet,ésegybronzot.Hasikereslesz
akövetkezőkétfordulóban,ismételhozhatjaaserleget.
Juhász Flóra többnyire szintén az élbolyban küzd. Egy
ezüstésegybronzéremátvételérekétszerszólítottákdobogóra. Tóth Nikolettnek a múlt évben jobban ment a
játék,dehaösszeszedimagát,lehetneksikereiazidénis.
Az ugyanitt küzdő fiúknak: – Kozma Dávidnak, Torda
Dávidnak– nincskönnyűdolgukebbenazerősversenyzőkkel teli korcsoportban, de becsülettel küzdenek, és
holaközép-,holazélmezőnybenvégeznek.”
Tisztelt Tóth Máté Úr! Tévedésünkre való figyelmeztetését köszönjük. Tóth úron kívül – tudomásunk szerint
– senki nem jelezte az ön által felfedezett hibát, amit
most azzal a megjegyzéssel javítunk ki, hogy a „nyomda
ördöge” mindig készen áll valamiféle bosszantó hiba elkövetésének segítésére.
A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesület honlapjának címe: www.gvse.fw.hu
A honlap gondozója a hévízgyörki Sednüt Bt.
Szerkesztői: Kapitz Tünde és Tibor.

videokamerátvásároltunk
Ahogymindenévben,úgytörténtazidénfebruárbanis:nemmaradtel2010-bensem
afarsangibál.Amársokéveshagyományszerintkülönvoltazalsósokésfelsősökmulatsága.Mindkétalkalommalhatalmastömegnéztemeganyolcadikosokkeringőjét
ésakülönbözőjelmezekbeöltözötttanulóksokaságát.Abelépőjegyekösszegéből
annyipénzgyűltössze,hogyaziskoladiáktanácsaéstantestületeúgydöntött:– videokamerátvásárolunk,amelyneksegítségévelmegörökíthetjükiskolánkeseményeit,tanulóinkszépéskeservespillanatait.szeretnékköszönetetmondanimindenszülőnekéshozzátartozónak,akiabelépőjegymegvásárlásávaltámogattaiskolánkat.
Beczúr Barbara 8. oszt. tanuló
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Kozmetika, MASSZÁZS, FODRÁSZAT:

MINDEZ EGY HELYEN!

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

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!

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

UGYANITT FODRÁszAT!
w
w
w
w

férfi, női, gyermek hajvágás
festés, dauer
alkalmi frizurák
kontyok esküvőre, szalagavatóra,
farsangi bálra

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!

EgyszEri 10%-os

kEdvEzmény a hirdEtés fElmutatójának!
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eBfarM– állatotthoN
azeMBerektöBBsége tartotthonábanállatot,desajnosnemmindigmegfelelőengondoskodikróla.nemazértmertnemakar,csakpusztánnemtudja,
mirevanszükségekedvencének.egyretöbbszemélytérintezaprobléma,és
csakmegfelelőszakembersegítségévellehetorvosolniakérdést.
Azállattartásikérdésekkelfoglalkoznikellésvéleményemszerintmárgyermekkorban el kell kezdeni a felvilágosítást. szükséges, hogy gyermekeink is
megértsék,megtanulják,hogyankellgondoskodnikedvencükről.Ígyelkerülhető,hogymégtöbbkutyahajléktalannáváljon.
éndunakeszinazOrFkOktatásiközpontbandolgoztam,mintkutyakiképző.életemakutya.Fontosnaktartom,hogyminéltöbbemberismerjemegezeketacsodálatosállatokat.ismerjékmeg,mirevanszükségük,mikazigényeik.
ezútonkéremalakosságközreműködését,hívjanakbizalommal,bármilyen
állattalkapcsolatoskérdésben.vagyhaúgyérzik,hogysegítenitudokazállatokkalkapcsolatosproblémákban.
Tisztelettel:síposjózsef:06-20/203-2359
ebrendész,állatmentő,azállatotthonvezetője
2115vácszentlászló,erőutca75.
e-mail: ebfarm.sipos@gmail.com
Örökbefogadható,találtállatok:ebfarm.eoldal.hu
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