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Tisztelt Olvasó!
Ön az Önkormányzat által 20 évvel ezelõtt alapított
újság legújabb számát tartja a kezébe. A lap egykor
szerkesztõjeként mindig kínosan ügyeltem arra,
hogy a kiadvány nevéhez híven csak a „HÍRMONDÓ” szerepét töltse be. 2006 után azonban a lap arculatát megváltoztatták: öncélú sikerpropagandává
silányították, miközben az önkormányzat haladt a
pénzügyi csõd felé.
A 2010-ben megválasztott képviselõ-testület az önkormányzat súlyos anyagi helyzete miatt a lap szüneteltetése mellett döntött. Az új testület által 2011ben hozott döntéseknek köszönhetõen az önkor-

mányzat pénzügyi helyzete stabilizálódott, ezért
úgy határozott, hogy újra megjelenteti a
Hévízgyörki Hírmondó egy számát. A mostani újság célja, hogy az olvasók képet kapjanak arról, milyen állapotban vette át az új testület a községet, illetve bemutassa az önkormányzat konszolidációs
intézkedéseit. A kiadvány feladata továbbá az is,
hogy megismertesse a falu intézményeinek mûködését, tevékenységét, eredményeit.

Hitel nélkül is van élet!

ség, mert az elõzõ vezetés pazarlóan gazdálkodott: a
túlzott létszámkeretbõl adódóan mintegy 40 millió
forintos költségvetési hiánnyal mûködött éveken
keresztül. Ezen felül a kötvénykibocsátással hosszú
távra, 2022-ig eladósította a falut.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy különféle kifizetésekre rövidtávon is hatalmas adósságot halmozott fel a korábbi polgármester. A felsoroltak közül
legsúlyosabb a rövid lejáratú hitel kérdésköre, amelyet 2011. március 31-ig 64 millió forint összegben
vissza kellett volna fizetni. Ehhez az önkormányzatnak nem volt fedezete, ezért csak a bank jóindulatán
múlott, hogy nem indították meg az önkormányzat
ellen a csõdeljárást.
(folytatás a 2. oldalon)

A Képviselõ-testület a 2012-es költségvetés elfogadásakor úgy határozott, hogy a 2011-es év bemutatása céljából újra megjelenteti a Hévízgyörki Hírmondót. A döntést az tette lehetõvé, hogy a 2010-ben
megválasztott képviselõ-testület a 2011-es év intézkedéseinek és gazdálkodásának következtében konszolidálta az önkormányzat csõdközeli pénzügyi
helyzetét. 2012-ben az önkormányzat olyan költségvetést tudott elfogadni – újabb hitel felvétele nélkül
– amelyben a kiadási és a bevételi fõösszegek megegyeznek. Magyarul az önkormányzat csak annyi
pénzt költ, amennyit a bevételei megengednek.
Az intézkedések elsõ és legfontosabb lépése, hogy az
önkormányzat visszatérjen a 2006-ot megelõzõ, 17
évig tartó takarékos gazdálkodáshoz. Ennek a gazdálkodásnak az volt az alapelve, hogy csak annyi
pénzt szabad elkölteni, amennyit meg is tudunk termelni. 17 évig az volt a jellemzõ, hogy minden tevékenységet, támogatást, fejlesztést az intézmények
zavartalan mûködésének rendeltük alá. A mostani
takarékoskodásra azért van elengedhetetlenül szük-

Tóth Tibor
polgármester
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Hitel nélkül is van élet!
(folytatás az 1. oldalról)

Intézkedéseink:
1. Takarékoskodással, létszámleépítéssel, nyugdíjazással, bizonyos juttatások megvonásával az önkormányzat költségvetési hiányát megszüntettük.
Ez azt jelenti – és erre a 2012-es év költségvetése
is bizonyíték – hogy a hitelfizetés terhe mellett is
pénzügyileg mûködõképes az önkormányzat.
2. A bankkal megállapodtunk a rövid lejáratú hitel
átütemezésérõl. Erre azért kerülhetett sor, mert
méltányolták az önkormányzat takarékossági intézkedéseit, illetve 2006-tõl visszamenõleg 10 évig
megvizsgálták az önkormányzat gazdálkodását, és
azt jónak ítélték. E két pont figyelembevételével
olyan konstrukcióban egyeztünk meg, amelynek
keretében 2014-ig biztonságosan vissza tudjuk
fizetni a rövidlejáratú hitelt.
3. Az önkormányzatunkat legsúlyosabban a hosszú lejáratú kötvény tõke- és hitelrészének törlesztése
terheli. Ez a nehézség abból adódik, hogy az elõzõ
testület kellõ megfontolás nélkül 360 millió forint értékû kötvényt bocsátott ki, amire 2022-ig évente 5052 millió forintot kell fizetni. Mai árfolyamon számolva az önkormányzat tartozása több mint 500 millió
forint. A helyzetet súlyosbítja, hogy ez elköltött 250
millió forintból egyetlen fillért sem fordítottak termelõ beruházásra, amely megteremthette volna a
hitel visszafizetésének pénzügyi alapjait.
A felsoroltakból kitûnik, hogy az önkormányzat mûködését úgy kellett átszervezni, hogy mindenekelõtt
mûködtessük az intézményeket, valamint visszafizessük a felvett hitelek hitelkamatait, és tõketörlesztõ részleteit. Ennek megfelelõen mindent elkövettünk azért, hogy a hitelkamatok visszafizetéséhez szükséges pénzt – újabb hitel felvétele nélkül
– teremtsük elõ. A 2012-es költségvetésbõl az is kiderül, hogy úgy, mint 2010 III. negyedévében, 2011ben egész évben, majd 2012-tõl 2014-ig saját erõforrásból biztosítjuk a hitelkamatok visszafizetését. A
kötvény tõkerészének törlesztését a bank által 2010ben zártolt 110 millió forintból fedezzük úgy, hogy a
bank automatikusan leemeli azt a zárolt számáról. A
zárolt összeg 2013 végéig nyújt fedezetet a kötvény
tõkerészének törlesztésére.
A fent leírtakból automatikusan következik, hogy az
igazi nehézség 2014-ben jelentkezik majd az önkormányzat számára, amikor elõreláthatólag évi 52 millió forintot kell a banknak törleszteni.
A 2012-ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE
Mint fentebb említettem, 2012-re ismét olyan költségvetést fogadtunk el, amelynek bevételi számai
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megalapozottak. Ezekre a megalapozott számokra
építettük a takarékos költségvetést, amelynek részletes bemutatása több oldalt venne igénybe, ezért
ebbõl a nagy számhalmazból csak néhányat emelnék
ki: 301 millió forint bevétellel és 301 millió forint kiadással számolunk. A tartalékösszeget 7 millió forintban állapítottuk meg, amely fedezetet nyújthat a
váratlan kiadások rendezésére. Ennek a költségvetésnek az a leglényegesebb pontja, hogy közel 30
millió forintot költünk a Bobál István által erõltetett hitelek törlesztésére. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy ha ezek a hitelek nem lennének, a mûködésen túl 30 millió forintot tudnánk egyéb célokra (támogatások, fejlesztések) felhasználni.
Ahogy már többször s beszámoltunk róla, az új testület csõdközeli állapotban vette át az önkormányzatot 2010-ben, ezért nagy eredménynek
számít, hogy a 2011-es költségvetésbõl 8,5 millió
forint pénzmaradványt tudtunk beépíteni a 2012es költségvetésbe pluszként.
Összegzésként megállapítható, hogy a 2011-es intézkedések sikeresnek bizonyultak, mert 2011-ben is
elõteremtettük önerõbõl a hitelek törlesztõ-részleteit, és megalapoztuk az elkövetkezõ évek gazdálkodását. Erre bizonyíték a 2012-es nullás költségvetés.
Nem igazolódtak be azok az aggodalmak, amelyek arra irányultak, hogy a létszámleépítéssel, osztályösszevonással, takarékoskodással hozott intézkedések kedvezõtlenül érintenék az intézmények,
különösképpen az iskola mûködését. Az új feltételek
mellett is zavartalanul folyhatott az iskolában az
oktató-nevelõ munka, a polgármesteri hivatalban
pedig a pénzügyi-szakmai munka.
A Galga Televízió adásainak köszönhetõen a falu lakossága szem- és fültanúja lehetett annak, ahogyan
2002-tõl Bobál István folyamatosan bírálta az önkormányzat gazdasági munkáját, az elkészítet költségvetéseket pedig fércmunkának titulálta. Szerinte
fércmunka volt az a költségvetés, amelynek következtében – szinte önerõbõl – a faluban hatalmas
beruházások készültek el, és amelybõl jelentõs
összeg jutott a civil szervezetek támogatására.
Az ÖHE jelöltje folyamatosan azt ígérte, hogy megválasztása esetén új pályára állítja Hévízgyörk gazdálkodását. 2006-ban a választópolgárok egy részétõl megkapta erre a felhatalmazást. Nem tisztem
mérleget vonni az elmúlt 4 év tevékenységérõl, az olvasóra bízom, hogy eldöntse, eredményes volt-e
vagy sem. A számok magukért beszélnek: feleslegesen elköltésre került 250 millió forint, elkészült
35 eladhatatlan építése telek, és az önkormányzat vállára összességében 570 millió forint teher
rakódott.
Tóth Tibor polgármester
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Újra járások

Tisztelt hévízgyörki lakosok!

A hévízgyörkiek mindennapjaira is hatással lesz az,
hogy a közelmúltban megváltozott az önkormányzati törvény. Minél kisebb egy település, annál érzékenyebben érintheti a lakók életét ez a változtatás. A
törvénynek három fontos következménye van: létrejönnek a járások, megváltozik az önkormányzatok
finanszírozási rendszere, és állami kézbe kerülnek
az iskolák. Összességében mindhárom változásról
elmondható, hogy az önkormányzat és a lakosság jogai szûkülnek, terhei pedig nõnek.

Településünkön várhatóan 2012 májusában nyitja kapuját az Idõsek Klubja, ahol lehetõség nyílik napközben:
– a közösségi együttlétre,
– a pihenésre,
– a személyi tisztálkodásra,
– a személyes ruházat tisztítására,
– napi háromszori étkezésre.

1. Járások
Az 1990-es változások legfontosabb jellemzõje az
volt, hogy az önkormányzatok teljes önállóságot, a
feladatokhoz pedig anyagi forrást kaptak, amelybõl
megszervezhették az önállóság legfontosabb elemét,
vagyis hogy a helyi ügyeket helyben lehessen intézni. A járások bevezetésével csökken a helyi apparátus (ezáltal munkahelyek szûnnek meg), így csökkennek a helyben elintézhetõ ügyek is. Így bizonyos
ügyek elintézéséért a járási központot kell majd felkeresnie a lakosságnak. Elõre láthatóan mi az ország legnépesebb járásához, a 187 ezres gödöllõi járáshoz tartozunk majd.

Az idõsek nappali ellátásának térítési díja étkezések nélkül elõre láthatólag napi maximum 30
forintig terjedhet jövedelemtõl függõen.
Amennyiben napi háromszori étkezést is igényel, annak a díja szintén jövedelemtõl függõ, ami
maximum 410 forint naponta.
Amennyiben az Idõsek klubjába jelentkezni
szeretne, a lap alján lévõ szelvényt kérjük töltse ki és juttassa el 2012. április 15-ig a helyi
Családsegítõ Szolgálat irodájába (2192 Kossuth
L. u. 6., tel.: 06-30-693-5928)

2. Iskolák államosítása
Az eddig érvényben lévõ oktatási és önkormányzati
törvény értelmében a lakosság által megválasztott
képviselõ-testületek nevezték ki az iskola igazgatóját, ezzel meghatározva az oktatási intézmény irányultságát. A legújabb köznevelési törvény értelmében az iskola igazgató kinevezési joga átkerül vagy a
járási, vagy a kormányhivatalhoz. Ebbõl értelemszerûen az következik, hogy a leendõ iskolaigazgatókat egy hivatalnok nevezi majd ki.
3. Önkormányzatok finanszírozása
Ez a változás érinti legérzékenyebben a lakosságot,
ugyanis az új törvény alapgondolata az, hogy állami
feladatot az állam, a helyi feladatot a helyi közösség
finanszírozza. Ez azt jelenti, hogy a településeknek
önfinanszírozókká kell válni, a feladatot helyben beszedett adókból kell megoldani. A jelenleg hatályos
törvény is lehetõvé tette, hogy az önkormányzatok
ún. kommunális adót vessenek ki. Néhány önkormányzat már eddig is élt azzal a lehetõséggel, hogy
építmény vagy kommunális adó címén bevételhez
jusson. A mostani változása lényege az, hogy a finanszírozás megváltoztatásával a törvényhozó olyan
helyzetet teremt, hogy az önkormányzatok többsége
rákényszerül az ilyen típusú adó kivetésére.
Tóth Tibor
polgármester

LEGYEN AZ ÖN
SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY
A

és az Önkormányzatokkal közösen szervezett
jótékonysági esteken a bevételek az alábbiak
szerint alakultak:
2011:
- 340.300 Ft Bankszámlára történt kisebb
összegû befizetésekbõl
- 510.000 Ft Aszód jótékonysági délután
- 300.000 Ft Iklad jótékonysági délután
- 130.000 Ft Iklad Evangélikus Egyház
gyûjtésébõl
- 190.000 Ft Galgahévíz jótékonysági est
2012:
- 250.000 Ft Hévízgyörk jótékonysági est
- 306.000 Ft Domony jótékonységi rendezvény
Az alapítvány kuratóriuma és a rendelõintézet
összes dolgozója nevében köszönjük mindenki
segítõ támogatását!
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Egy tízéves jubileum margójára

Az igazság pillanata – vagyis mit adott az ÖHE a falunak?

A puding próbája az evés – tartja a szólás. Mit is
jelent ez Hévízgyörk esetében? Például azt, hogy
nem elég valakit ilyen-olyan alkuk folytán vezetõi
székhez juttatni, hanem az adott személynek helyt
is kell állnia az adott pozícióban. 2002 egyfajta határkõnek tekinthetõ Hévízgyörk történelmében.
ÖHE néven egy civil szervezet alakult, amelynek
deklarált célja a falu életének, gazdálkodásának
megváltoztatása volt. De mi is lett a nagy reformszavakból? A néhány elültetett fa mellett – amely üdvözlendõ nemes tett volt – a szervezet vezetésének
valódi célja az volt, hogy Bobál Istvánt a falu polgármesterévé tegye. Az idén tízéves fennállását ünneplõ ÖHE amellett, hogy az éveken át alkalmazott
uszító politikája miatt a lakosságot megosztotta,
olyan vezetõt ültetett a falu nyakára, aki szakszerûtlen, felelõtlen gazdálkodásával hosszú évekre nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta Hévízgyörköt.
A Hitel nélkül… címû cikkbõl megismerhették,
hogy, milyen lépésekkel sikerült a falu pénzügyi
helyzetét stabilizálni. Az írásból kiderül, hogy 2014

után nagyon komoly pénzügyi nehézségekkel kell
szembe néznie az önkormányzatnak: évi 52 millió
forintot kell a kötvény törlesztésére fizetni. A közel
30 milliós hitel törlesztését jelenleg is nagy erõfeszítések árán tudjuk megoldani, ám 2013-tõl tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a járások létrehozásával
az önkormányzatok finanszírozása csökkenni fog, és
az így kiesõ részt is valahonnan elõ kell teremteni.
Azzal, hogy Bobál István a falut a végletekig eladósította, a községnek nincs lehetõsége fejlesztésre, beruházásra, amely révén pluszbevételre tehetne szert. Annyira leszûkültek a lehetõségeink, hogy
a kiesõ bevételt csak helyi adó kivetésével tudnánk
pótolni. A választási ígéretemhez híven azonban ezzel az eszközzel ezentúl sem kívánok élni! Most is
úgy gondolom, Bobál úr és az általa vezetett testület
elhibázott döntéseinek következményét nem a falu
lakosainak kell megfizetnie. Tehát amíg én vagyok a falu polgármestere, biztosan nem lesz Bobáladó Hévízgyörkön!
Tóth Tibor
polgármester

Polgármesteri Hivatal hírei, tájékoztatói
Tájékoztató a talajterhelés,
és adótartozás változásairól
2012. február 1-jétõl 120 Ft/m3 egységdíjról 1200
Ft/m3 egységdíjra változtatta a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12.§-ának (3)
bekezdésében szabályozott talajterhelési díj mértékét. Ez azt jelenti, hogy a fenti idõponttól elfogyasztott vízmennyiség után – a területérzékenységi szorzó (Hévízgyörk községben 1,5) figyelembevételével – 2013. évben 180 Ft/m3 helyett 1800 Ft/m3
talajterhelési díjat kell majd fizetni. Ez az idei évhez képest (természetesen az elfogyasztott vízmennyiség függvényében) tízszeres növekedést
fog eredményezni. Mindezek tudatában kérjük
Önöket, hogy minél elõbb, lehetõleg még ebben az
évben szíveskedjenek rákötni a szennyvízcsatorna
hálózatra.
2012. január 1-tõl, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
törvény 55/B §. alapján „Az önkormányzat adóha-

tás, helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában a
tízezer – a magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérõ adótartozással rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.” A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint az
adóhatóság – elõzetes értesítés alapján – az adóhátralékos listát kifüggeszti a polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján.
2011. évi ügyiratforgalom,
illetve adóbevételek alakulása:
Gépjármûadó ügyirat forgalma: 2495 db
Iparûzési adó ügyiratforgalma: 358 db
Talajterhelés ügyiratforgalma: 132 db
Gépjármûadó bevétele: 21.780.655 Ft
Iparûzési adó bevétele: 22.713.974 Ft
Talajterhelés bevétele: 1.080.753 Ft
Pótlék, bírság bevétele: 477.696 Ft
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Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban
kérdése van, úgy az alábbi telefonszámon kérhet tájékoztatást Tóth Jánosné adóügyi elõadótól. Tel.:
28/435-005, vagy 06-30-373-8636
Tájékoztató közlekedési támogatásról
A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását a
102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet 14.§ (2)-(4) bekezdése alapján 2012. évben ki kell fizetni azoknak,
akiknek az orvosi szakvéleménye (7 pontos papír)
végleges állapotról szól, vagy a kérelem benyújtása
a felülvizsgálat idõpontját megelõzi.
Akik 2011. évben részesültek közlekedési támogatásban, azoknak a nyomtatványt április elején postázzuk. Kérdéseikkel keressék Bankóné Nagy Erzsébet igazgatási elõadót, a 06-28/436-297 vagy 0630/405-1486 telefonszámon.
2011. évi összefoglaló számokban
Szociális ügyek:
1. Közgyógyellátási ügyek:
– Alanyi közgyógyellátási igazolvány 64 db
– Normatív közgyógyellátási igazolvány 4 db
– Méltányos közgyógyellátási igazolvány 18 db
2. Rendkívüli szociális segély 30 db
3. Lakásfenntartási támogatás 42 db
4. Természetbeli támogatás 6 db
5. Aktív korúak támogatása
– Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás 25 fõ
– Rendszeres szociális segély 2 fõ
6. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 39 fõ
Gyámügyek:
Védelembe vétel: 6 fõ
– ebbõl 50 órás igazolatlan hiányzás miatt 2 fõ
Népesség:
Lakcímváltozások rögzítése: 169 db
Anyakönyv:
Haláleset anyakönyvezés: 23 db
Házasságkötés anyakönyvezése: 10 db
Születés anyakönyvezése: Kiállított anyakönyvi kivonat: 91 db

5
2011. évi eboltás:
2011. évben 545 eb került veszettség elleni oltásra. A
községben 2011. évben veszettség nem fordult elõ.
Jelentõs kóborkutya-invázió nem volt. Ebrendész
által befogott kóbor ebek száma az elõzõ évben közterületrõl 49 kutya, ingatlanról 27 kutya, a községbõl 11 állattetem lett elszállítva (köztük 1 rókatetem). 2012. évben a községben eb-összeírás lesz.
Ebrendész: Sipos József tel.: 06-20/203-2359
Állattartási ügyek: Csapainé Kiss Edina ig. ea.
tel.: 06-30/373-8636
2011. évi tüdõszûrés:
Községünkben a tüdõszûrésen 1271 fõ jelent meg.
Testületi ülések 2011-ben:
Rendes képviselõ-testületi ülés: 7
Rendkívüli testületi ülés: 7
Zárt ülés: 5
Közmeghallgatás: 1
Megalkotott rendeletek száma: 19 db
Meghozott határozatok száma: 110 db
Zárt ülésen hozott határozatok száma: 8 db
2011. évi ügyiratforgalom:
Fõszámra iktatott ügyirat: 1751 db
Alszámra iktatott ügyirat: 2761 db
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselõ-testületének összes rendelete és a testületi ülések jegyzõkönyvei Hévízgyörk Község honlapján (www.hevizgyork.hu) a „Rendeletek” és „Közérdekû adatok”
(tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok, 2.7 A
szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok)
címszó alatt megtalálhatóak.
Lukesné Csábi Ágnes jegyzõ

Ügyfélfogadási rend
2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124.
Tel./Fax.: 06 28 435-005
E-mail: hgyorkonk@vnet.hu
Polgármesteri Hivatal
Hétfõ, szerda: 8-12 és 13-16-ig;
péntek: 8-12-ig
Polgármester: Hétfõ: 8-16-ig
Jegyzõ:
Hétfõ 8-16 óráig
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Iskolánk életébõl…
A 2010-2011-es tanévben 245 diák tanult intézményünkben. 18 pedagógus és 4 technikai alkalmazott
végezte munkáját. A megszorítások következtében
3 pedagógust és 1 technikai dolgozót el kellett bocsátanunk az elõzõ tanév végén. 2011 szeptemberétõl 4 évfolyamon osztályösszevonásokat kellett végrehajtanunk. Így a 4-8. évfolyamig egy osztályban
tanulnak diákjaink, évfolyamonként átlag 30 fõs osztálylétszámmal. Jelenleg 244 tanulónk van.
A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és
Nevelõintézetével konzorciumban csatlakoztunk a
„Hatékony együttnevelés és tudatos együttmûködés” pályázathoz, mely forrásának legnagyobb részét elõadások, értekezletek megtartására, pedagógusok díjazására és a pedagógusok továbbképzésére
(420 óra) fordíthattuk. Sport- és technikai eszközök
fejlesztésére mintegy 800.000 Ft-ot költhettünk.
A tavalyi tanévben került beüzemelésre a 32 fõs
feleltetõ rendszer, melyet a szakmai és informatikai
normatíva pályázaton nyert összegbõl (1 millió forint) vásároltunk egyéb számítástechnikai eszközök
fejlesztése mellett.
A Pannonker-Tész Zrt. jóvoltából 20.000 Ft-ért
sporteszközöket vásárolhattunk.
A KOMÉTA versenyen 25.000 Ft értékben sportszereket nyertünk.
A Szegedi Tudományegyetemmel szerzõdve a
„Mérés, értékelés” pályázaton 310.000 Ft-ot összesen 8 félévbõl 7 félév tandíját a pályázat kerete tartalmazta.
Az Apáczai Kiadóval kötött szerzõdés alapján
könyvtárfejlesztésre 400.000 Ft-ot kaptunk.
A több mint 3000 kötetes könyvtárunkat 279 db
könyvvel bõvíthettük egy 7. osztályos tanulónk szüleinek jóvoltából.
Egy helyi asztalos vállalkozótól 5 új ajtót kaptunk,
és az intézményünk ablakait is megjavíttatta. Ezeket az ajtókat és a sportpályát a polgárõrség festette le. Tantermeinket, ajtóinkat, a folyosó lábazatát
évek óta diákjaink szülei festik, tartják karban.
Nyáron egy turai család felajánlásaként a 2-es tantermünk új linóleum aljzatot is kapott.
Tanulóink gondozzák virágos padunkat, melyet a
karatésok is rendszeresen növényekkel díszítenek.

Új kosárpalánkok kerültek a tornaterembe az asztaliteniszezõk jóvoltából.
Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak tanulóink és munkatársaim nevében
mindazoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal
önzetlenül segítették az iskolát!
Megtörtént intézményünk alsó szintjének akadálymentesítése, amit az önkormányzat valósított
meg pályázati forrásból. A munkálatok 2011 októberében kezdõdtek és 2012. januárig tartottak. Kialakításra került 2 mozgáskorlátozott mosdó, új burkolatot kapott és kifestették a folyosót, kicserélték a
bejárati és a tantermi ajtókat. Mindkét bejáratot
rámpával látták el.
Hisszük, hogy az iskola jövõjét csak a hagyományok ápolásával a múlt értékeinek átörökítésével lehet eredményesen építeni. Szeptemberben akadályversenyt rendeztünk novemberben ötödik alkalommal Szent Márton napot tartottunk. Ezek a rendezvényeink a foglalkozások mellett a hagyományok felelevenítését, az „öreg templom” bemutatását és településünk történetének megismerését is szolgálják. Az
iskolarádiónk október 6-án, Ádvent négy hetében és
farsang idején az alkalomhoz méltó mûsort sugárzott.
A Halloween megemlékezés, a Mikulás-ünnep az utána lévõ bulival, a karácsonyi mûsor és forgatag, a farsangi bálok – melyen már a negyedikeseink is keringõznek – erõsítik diákjainkban az összetartozás érzését. A települési rendezvényeken a nemzeti ünnepek
alkalmából elõadott színvonalas iskolai mûsorok, a
Falukarácsonyán és a Falunapon való szereplés a pedagógusok lelkes, kreatív munkájának köszönhetõk.
Az egyik legjelentõsebb programunk 2011-ben a
Néptánc Gála volt, melyet a Nemzeti Összetartozás
Napján tartottunk. A rendezvény fõszervezõjeként
felvettem a kapcsolatot az Elsõ Csengetés Alapítvánnyal, a Porszem Közösségi Mûhellyel és a Szülõi
Munkaközösséggel, s így már egy hagyományõrzéssel kapcsolatos nagyszabású rendezvényt hoztunk
létre, mert a Néptánc Gálát összekapcsoltuk kézmûves foglalkozásokat, bábszínházi elõadást, népzenei
mûsort és táncházat is tartalmazó programokkal. A
rendezvény táncos része a Falunapon is bemutatásra került.
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Megrendeztük hagyományos házi versenyeinket:
kosárlabda bajnokság, angol nyelvi fordítási verseny, „az ókori világ 7 csodája” történelmi vetélkedõ,
szavalóverseny, keresztrejtvény, egészséges életmód
vetélkedõ, focibajnokság, szakács-, sport-, ének-, póker-, sakk-, malom- és ötödölõ versenyek.
Tanulóink részt vettek a regionális történelem versenyeken, ahol jó eredményeket értek el. A kistérségi vetélkedõsorozatban is részt vettünk, számos versenyen diákjaink kiválóan teljesítettek: labdarúgás,
honismereti fogalmazás, rajz, ének, angol, úszás.
Országos sakk csapatversenyen I. helyezést ért el
három tanulónk: Horák Vanda, Tóth Nikolett, Juhász Flóra.
A megyei területi labdarúgáson ezüstérmes lett a
II. korcsoport és a III. korcsoport is.
A Szivárvány újság tanulmányi versenyeinek országos döntõjébe két tanulónk jutott be természetismeret és nyelvtan tantárgyakból.
A 2010-2011-es tanév díjazottjai:
Petõfi-díj: Basa Bettina
Bölcs Bagoly Díj: Horák Vanda
Sportért Díj: Juhász Flóra, Tóth Nikolett
Mûvészetért Díj: Vaigel Erika
Társadalomtudományokért Díj: Torda Brigitta
Természettudományokért Díj: Petõ Nóra
A „Leghangulatosabb tanterem” címet a 2.b osztály nyerte, a „Legötletesebb faliújság”-ot a 6. és a
7. évfolyamok készítették.
Kutyabemutatót és pályaválasztási diáktalálkozót
tartottunk a nyolcadikosoknak. Ásványkiállítást
szerveztünk és karácsonyi ajándék bábelõadást rendeztünk az óvodásoknak. Tanulóink egészségmegõrzése céljából bevezetésre került az alma- és iskolatej
program
Szeptemberben fölsõs diákjaink Schirilla
Györggyel futottak a beteg gyermekekért, áprilisban a Drogmentes program futásán vettek részt.
Júniusban Sportnapot tartottunk. Tanulóink és dolgozóink talpszûrésen vettek részt.
Tavasszal negyedik évfolyamos diákjaink
Szandaváron táboroztak Fölsõ tagozatosaink õsszel
és tavasszal háromnapos erdei táborban voltak.
Nyáron egyhetes táborozáson vettek részt. Kezde-

7
ményezésemre a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa a tavalyi tanévtõl kezdõdõen prevenciós foglalkozásokat tartott 4 órában a 7. évfolyamon. Idén
szexuális felvilágosítás is volt a felsõ tagozatnak,
melyet orvostanhallgató tartott. Felvettem a kapcsolatot a rendõrséggel, és 2011 óta iskolánknak is
van „Iskola rendõre”. A Polgárõrség rendszeresen
segíti diákjaink biztonságos közlekedését, eseményeink zökkenõmentes lebonyolítását.
Szeretném megköszönni iskolánk minden dolgozójának és a külsõ segítõink odaadó, áldozatkész munkáját!
Kovácsné Toldi Ildikó
Igazgató
(Részletesebben, Hévízgyörk honlapján olvasható
az iskola menüpont alatt „Beszámoló a 2010-2011es tanév munkájáról” címen. Ugyanott a tavalyi
tanév fényképei is megtekinthetõk az iskolai képgaléria menüben.)
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Az óvoda életébõl…
2010. szeptember végén az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa érkezett óvodánkba, aki a DIFER-TESZT segítségével
felmérte nagycsoportosaink fejlettségi szintjét. A
Difer-teszt 7 területen mérte fel gyermekeink képességeit. Az eredmények sok mindenben megerõsítést adtak, de a hiányosságokra is felhívta a figyelmünket. Az értékelés alapján elkészítettük az egyéni fejlesztési terveket, így 10, februártól 11 gyermek
részesült a csoportos tevékenységeken kívül kiscsoportos fejlesztésben is. Ezeknek a gyermekeknek,
február ill., március hónapban iskola érettségi vizsgálaton kellett megjelenni, ahonnan minden gyermek örömmel tért vissza, megkezdhetik az általános
iskola 1. osztályát.
Egy gyermekünket a Pest megye Önkormányzatának 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ Bp. vizsgált már kiscsoportos
korától. Õ sajátos nevelési igényû gyermek. Az általános iskola 1. osztályát õ is megkezdheti.
Az év során lezajlott ünnepségeink a következõk
voltak:
– Ovis karácsony 2010. 12. 13. – Nagycsoport Betlehemes játéka
– Alapítványi délután 2011. 02. 05. – Nagycsoport
keringõje
– Óvodai farsang 2011. 02. 18. – Nagycsoport keringõje
– Anyák napja 2011. 05. 01.

– Regionális sakktalálkozó 2011.05.20.
– Bázis Óvoda Avatás 2011. 05.27. Ezzel a nappal
óvodánk a Magyar Vöröskereszt Bázis óvodáinak sorához csatlakozott, ami nagy büszkeség
számunkra.
– Minis és kiscsoportos évzáró 2011. 06. 03.
– Középsõsök és nagycsoportosok évzárója, valamint a nagycsoportosok ballagása 2011.06. 05.
– Ovi lagzi 2011.06. 17.
Az év során a szülõk igényei alapján a következõ tevékenységek folytak még az óvodában:
– Hittan oktatás hétfõként. (Katolikus, evangélikus és református) Rita néni, Zsuzsa néni és
Gergõ bácsi foglalkoztak gyermekeinkkel.
– Zenés gyermek néptánccal hétfõnként Judit néni várta a lurkókat.
– Gyermek angol. Csütörtök délutánonként Margit néni várta a nyelvvel ismerkedni vágyó gyermekeket.
– Sakk. Péntekenként Máté bácsi foglalkozott a
sakkosokkal. Idén is megrendezésre került a Regionális Sakktalálkozó (2011. 05. 20.), aminek ismét óvodánk adott otthon és ahol gyermekeink
igen jó eredményeket értek el.
Ezekre az eseményekre nagy örömmel, kitartással és fegyelemmel készültek gyermekeink, ami elõadásainkon aztán meghozta gyümölcsét. Minden
rendezvényen becsülettel helytálltak a nagycsoportosok.
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Hévízgyörk Polgárõrség Egyesület
Tisztelt Hévízgyörki Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Hévízgyörk Polgárõrség
Egyesület nevében.
Céljaink nem változtak! Feladatunknak tekintjük a
hévízgyörki lakosok védelmét, javaik megóvását.
Ennek érdekében történt meg az utóbbi idõben átalakulásunk. Megújulásunk jegyében elindítottuk a
polgárõrök képzését, és szélesítettük feladatainkat.
Terveink, programjaink vannak a környezetvédelemre, ifjúságvédelemre, az iskolai oktatáson belüli
közlekedésre való nevelésre. Elképzeléseink vannak
a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) elindítására, így az önvédelem jelentõségének, lehetõségeinek, és felelõsségének megismertetésére.
Polgárõrképzésrõl, de csak körvonalakban:
Általánosságban megfogalmazva, fõ tevékenységünk a közbiztonsági járõr-figyelõszolgálat. Posztos
szolgálatot látunk el hétköznap az általános iskola
elõtti gyalogátkelõhelynél, ezzel biztosítva a gyermekek biztonságos iskolába jutását. Biztosítjuk a
község területén történõ rendezvényeket, megemlékezéseket.
Fenti tevékenységeinket kiegészítve, megkezdtük a
polgárõrök elméleti képzését. Az alapképzés sikeres
elvégzését követõen, terveink szerint folyamatosan
képezzük polgárõreinket a szakcsoporti beosztásuknak megfelelõen (szakcsoportjaink: bûnmegelõzési,
közlekedési, környezetvédelmi és ifjúságvédelmi).
Ez azt jelenti, hogy például egy közlekedési szakcsoport tagja emelt szinten kap képzést a közlekedési
szabályokról, mind elméleti, mind gyakorlati téren.
A bûnmegelõzési szakcsoport tagjai részére folyamatos önvédelmi képzést biztosítunk annak érdekében, hogy az õt, vagy más személyt ért támadás esetén kellõ felkészültséggel tudjon közbelépni, a támadást elhárítani.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az ifjúságvédelmet. Ezen a területen nagy kihívásokkal kell szembenéznünk. Legfõbb felelõsségünk az ifjúság! A kidolgozott programok kiindulási alapja az ifjúságvédelem, a gyermekek biztonsága, biztonságos közlekedésére nevelése. A cél: a szabadidõ hasznos és
egészséges eltöltése érdekében, a fiatalok elkallódásának megakadályozására, sportrendezvények (kerékpár-közlekedés oktatás, tanfolyamok), erdei táborok szervezése.
Idõskorúak áldozattá válása: Különösen kiszolgáltatottak az idõs, egyedülálló állampolgárok, a bûnözõkkel szemben. Az Õ segítésükre különös gondot

kell, hogy fordítson a polgárõrség. Egyeztetést követõen (önkormányzat, szakszolgálat) a polgárõrség
visszatérõen ellenõrzi ezeket az embereket, az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében.
Néhány gondolat a közbiztonságról
Ha a mai, modern európai felfogásunk szerint próbáljuk meghatározni, körülírni a közbiztonságot,
legegyszerûbben egy termékként jellemezhetjük.
Ezen „társadalmi termék”, együttesen alakul ki
azon egyének – és ezek közösségeik – áldozatvállalásából, önkéntes tevékenységébõl, önvédelmi szervezõdésének képességeibõl, melyek erõsítik az állami
szervek (hatóságok) – ráruházott – közfeladatban
vállalt szerepét. De a termék minõségére nézve,
nem jelentéktelen a vállalkozói piac (biztonsági szolgálatok, élõerõs õrzések, biztonságtechnikai megoldások) nyújtotta szolgáltatások meghatározó szerepe sem. E megközelítés szerint a közbiztonságnak
ára van. Forintban kifejezhetõ vonzataira, áldozni
kell. Kiadásnak pedig semmi kép nem tekinthetõ, inkább befektetés, egy olyan befektetés, amely már
rövidtávon is megtérül.
Az elmúlt idõkben, általános jelenség volt, hogy nõttek a közterülten elkövetett bûncselekmények száma (rablás, garázdaság, testi sértések, gépkocsi feltörés, lopások). De megemelkedtek azok a jogsértések is, amik nem tartoznak ugyan a bûncselekmények közé (szabálysértési értékre elkövetett cselekmények), de nagymértékben befolyásolják, meghatározzák a közbiztonság megítélését,, megbotránkoztatják az embereket. (Itt gondolok a kisebb rongálásokra, lopásokra, a házaló árusok által elkövetet
cselekményekre.)
A mai kor emberének egyik jogos igénye a biztonság!
Alapelvként megfogalmazható, hogy a helyi bûnözés, helyi közügy. És itt a közügyön van a hangsúly.
Hangsúlyozni szükséges azonban azt is, - és nem lehet elégszer hangoztatni – saját értékeik védelmében a legtöbbet maguk az állampolgárok tehetnek,
és ez irányú segítségünket joggal várják.
A bûnözés hatékony megelõzésének kulcsa az önkormányzatok kezében van. Nemcsak abbéli helyzetüknél fogva, mert közvetlenül érzékelhetik az állampolgárok mindennapi félelmét, bizonytalanságát, hanem azért mert az ezekbõl fakadó igényeket
is elsõ kézbõl kapják.
Így módjukban van létrehozni a helyi adottságok-

HÉVÍZGYÖRKI HÍRMONDÓ

11

nak legmegfelelõbb prevenciós programokat.
A bûnmegelõzés koordinátora a fentiek szemléletében az önkormányzat, melynek közremûködésével
valósulhat meg egy átfogó bûnmegelõzési stratégia,
ami már egy helyi társadalom integrált részévé válhat. A bûnözõk, köztudottan nem vesznek tudomást
határokról. Sem törvényi, sem erkölcsi, sem közigazgatási értelemben.
Statisztikailag alátámasztott tény viszont, hogy ahol
jól mûködõ polgárõr szervezetek vannak, ott jelentõsen visszaestek a bûncselekmények és szabálysértések száma.
Fenti kijelentésekbõl levonható, hogy közbiztonság
javítása terén egy-egy térségben hosszú távú és számottevõ siker, (megfelelõ technikai háttér mellett)
csak jól szervezett összefogással érhetõ el.
A közbiztonság javításnak elõmozdítása érdekében
szükséges egy széleskörû támogatás megszerzése,
az összefogás jelentõségének felismertetése. A település polgárõrségének tevékenységével (szolgálat
ellátásával) kapcsolatos koordinálása, a lakosság in-

formáció átadása, az átadás lehetõségeinek szélesítése. Talán mindenki által elfogadható, hogy egyedül, több, olykor minden erõt meghaladó munkával
is csak kisebb, és csak részeredmények érhetõek el.
Összefogva, kisebb erõfeszítések árán is, nagyobb és
hosszútávon is látványosabb eredmények mutatkoznak meg. A közbiztonsági és bûnmegelõzési stratégia nem mást takar, mint a konkrét helyzetelemzés
követõ elsõdleges célok, prioritások kialakítását, és
az azt követõ, következetes és szervezett végrehajtást. Mindez nem marad vízió, amennyiben összefognak azon szervezetek és személyek, akik tudnak
és akarnak tenni a közbiztonság, az állampolgárok
biztonságérzetének javítása céljából.
Fentiek megvalósulása esetén, példaértékû összefogásról tenne tanúbizonyságot Hévízgyörk község
egységességérõl, az itt élõ emberek összefogásáról,
önnön magukért tenni akarásáról.

Kérjük

Pest Megyei Kormányhivatal

Kis Csaba
Hévízgyörk Polgárõrség Egyesület elnöke

Földhivatala

a támogatásukat!

Gödöllõ Körzeti

Ahhoz, hogy fenti céljainkat elérhessük és segíthessünk, támogatásukra van szükségünk.
A Hévízgyörki Takarékszövetkezetnél vezetett

Földhivatal

65900121-13055347 számú számla-

*********************************

számra befizetett támogatását ezúton is köszön-

TÁJÉKOZTATÁS

jük!

***

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2012. április 1-tõl Hivatalunk ügyfélfogadása

Felhívás
A Hévízgyörk Polgárõrség Egyesület keresi tagjai
sorába azon személyeket, akik az Egyesület alapszabályában foglaltakkal egyetértenek, tudnak és
akarnak tenni a közbiztonságukért, egészséges
környezetükért.
Jelentkezni lehet: személyesen a Polgárõrség irodájában (Mûvelõdési ház) vagy a 06-30/205-2905
mobilszámon.

az alábbi rend szerint módosul:
Hétfõ:

8-15.30 (sorszámosztás: 15 óráig)

Kedd:

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Szerda:

8-15.30 (sorszámosztás: 15 óráig)

Csütörtök: 8-13 (sorszámosztás: 12.30-ig)
Péntek:

8-11.30 (sorszámosztás: 11 óráig)
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Hévízgyörk község lapja
Kiadja a Polgármesteri Hivatal
Nyomda: Ondrik Nyomda, Aszód

