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INGYENES
6. szám
2003. JÚNIUS

GALGA
Havonta megjelenô olvasnivaló

HÉVÍZ

PÜNKÖSD
Pünkösd volt a zsidók második
legnagyobb ünnepe. A szó görög eredetû, jelentése “ötvenedik”, mert ezt az ünnepet a
Pászka-ünnep (Húsvét) után az
ötvenedik napon ülték, hálaadásul az elsõ termésért. Az
aratás ünnepe volt, és annak
emléknapja, hogy Isten a Sínai
hegyen kihirdette törvényét.
Az elsõ Pünkösd. Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égbõl, olyan, mint a
heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd pedig szétoszló nyelvek
jelentek meg nekik, olyanok,
mint a tûz, és leereszkedtek
mindegyikükre.
Ekkor mindnyájan beteltek
Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a
Szentlélek megadta nekik, hogy
szóljanak.
Ekkortájt az ég alatt található
mindenféle nemzetbõl való istenfélõ zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tö-

meg verõdött össze, és teljesen
elképedtek, mivel mindenki tulajdon nyelvén hallotta beszélni
õket. Mindnyájan álmélkodtak
és csodálkoztak: »Íme, ezek,
akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk
hát mégis mindannyian a saját
nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek,
elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígának,
Pamfíliának, Egyiptomnak és a
Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a
mi nyelvünkön hirdetik Isten
nagy tetteit. « (Csel. 1-12)

MENNYEI KIRÁLY,
Vigasztaló, igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy,
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje
és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál
mibennünk,
és tisztíts meg minket
minden szennytõl,
és üdvözítsd,
Jóságos, a mi lelkünket!

A TARTALOMBÓL:
Faluünnepi elõzetes
MÉTA fesztivál Bogláron
Magas rangú egyházi
személyiségek látogatása Hévízen
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

§

A Képviselõ-testület 2003. május 27-én tartott ülésén 1.
pontként megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek, így Viziközmõ Kft, Kommunál
Kft., Szelektív Hulladékhasznosító Kft. tevékenységérõl
szóló beszámolót.
A testület megállapította, hogy a szolgáltatások megfelelõ szintõek. Sajnos nincs még minden ingatlan bekötve a
vízszolgáltatási rendszerbe, s nagyon sokan nem köttették
be az ingatlanukra a csatornát. Probléma, hogy a szippantott szennyvizet még mindig leengedik külterületen. A jövõben ezt ellenõrizzük, s pénzbírságot fogunk kiszabni a
jogellenesen eljáró szennyvíz szállító és tulajdonosokkal
szemben. A hulladékkezelõ telepre, mint azt az ügyvezetõ
elmondta, az utóbbi idõben hetente 3 csoport jön érdeklõdni, kezd országos híre lenni a lakosok által végzett válogatási tevékenységnek, s bemutatásra került a testületi
ülésen is a Szelektív komposzt, amit idén hozott a Kft.
forgalomba, - mondta el Benke Sándor ügyvezetõ. Sajnos
még mindig van olyan család, aki nem válogatja a hulladékot.
Mindhárom Kft. vezetõje pert fog indítani a díjat nem fizetõk ellen, – hangzott el a testületi ülésen.
Ezt követõen a polgármester és a jegyzõ számolt be a
szociális tárgyú feladataik ellátásáról. Az elõterjesztés szerint az elmúlt 1 év alatt 137 szociális kérelmet véleményezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság, míg 50 db méltányossági közgyógyellátási igazolvány kérelem volt. 9 fõ
kért és kapott lakásfenntartási támogatást, míg étkezési díj
támogatást 31 gyermek kapott.

Polgármesteri hatáskörben aktív korú, nem fõfoglalkoztatotti szociális segély 25 fõ részére került megállapításra,
és nekik évente minimum 30 napos foglalkoztatást is biztosítunk. Kiegészítõ családi pótlékot 85 család 175 gyermekre kapott, mely kérelmeket évente felülvizsgáljuk.
Jegyzõi hatáskörben 27 közgyógyellátási igazolvány került kiadásra az elmúlt egy év alatt.
A testület 3. napirendi pontként elfogadta a 15. Faluünnep programját, melynek elõzetesét a lapban olvashatják.
Egyebek napirendi pont keretében döntés született arról, hogy a Nyugat-Európában már évek óta kiépült szélerõmõ park Galgahévízre ill. Turára történõ telepíthetõségének feltételeit, szakhatóságok bevonásával az Önkormányzat vezetése megvizsgálja. A közvilágítás korszerõsítés kivitelezésérõl ismét tárgyalt a testület, de végleges
döntés még mindig nem született.
Dr. Basa Antal polgármester tájékoztatta a képviselõket,
hogy a Fürst S. utca aszfaltozása tárgyában a szerzõdéskötés folyamatban van, feltehetõen a faluünnep elõtt a kivitelezés is megtörténik. Dr. Basa Antal polgármester ismertette továbbá az Állami Számvevõszék vizsgálati záró jegyzõkönyvét. Az abban foglalt megállapítások alapján pozitívan méltatta a Képviselõ-testület a Jegyzõ Úr és a hivatal
dolgozóinak munkáját.
Az Önkormányzat és a Körjegyzõség munkáját érintõ
kérdésekben szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

A 15. Galgahévízi
Faluünnep Programelõzetese
2003. július 11-12-13

nes, hangulatos képeibõl válogatott kiállítását ajánljuk vendégeinknek az emeleti kisteremben.
A mûsorban fellépnek:
– A Galgahévízi Hagyományõrzõ Együttes,
– Köles Éva - ének,
– Érsek István - szavalat,
– A galgahévízi óvodások,
– A Galgahévízi Nõi Kórus,
– A Zagyva Banda Turáról
– A Galgahévízi Hagyományõrzõ Együttes Gyermek
Tánccsoportja

Péntek, július 11.
19,00
Szentmise a Szentandrás-dombon
Gyalogosoknak gyülekezõ 18 órakor a templom
melletti téren,
Autóbusz 18,30-kor indul ugyanonnan.
Szombat, július 12.
15,00
Ifjúsági labdarúgó mérkõzés a futballpályán
17,00
A galgahévízi óvoda névadó ünnepsége
Helyszín: óvoda
18,30
Gálamûsor a mûvelõdési házban.
Az est mõsorvezetõje Darnyik Ágnes
50 éves a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
A nagyteremben a mõvelõdési ház ötven évének
történetének képeibõl, dokumentumaiból rendezünk kiállítást
Érzések és hangulatok - Tóth Eszter, Evelínó nõiesen szí-
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Dr. K r á l László
körjegyzõ

22,00

Állófogadás az óvodában

Vasárnap, július 13.
10,30
Szentmise a Szent Miklós Plébánia templomban
14,00
Egészség – hagyomány vásár az iskolában
Kispályás labdarúgótorna az iskolában
19,00
Ámokfutók együttes mõsora az iskolában
21,00
Operettest a GAIA-ban
Az ünnepre és a programokra szeretettel várom és hívom
településünk minden lakóját
és az elszármazottakat is.
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Gyermeknap Galgahévízen
Május utolsó vasárnapja Gyereknap. Hévízen az a
szokás, hogy a szülõk elviszik a közeli városok valamelyikébe a gyerekeket, hogy élvezzék a változatos programok kínálta örömöket. Nem mindenki tudja azonban
ezt biztosítani gyermekének, és sok gyerek marad itthon, mintha ez nem is az õ napjuk volna. Ezért gondoltam arra, hogy mi is rendezzünk “saját gyereknapot”. A Galgamenti Népfõiskola támogatta az ötletet
és közösen szerveztük meg a programot. Ötféle programot kínáltunk, s igazán jól sikerült ez a nap. Köszönetet szeretnék mondani a segítõknek, azoknak a tanároknak és kedves szülõknek, akik önzetlenül támogattak
ebben a tervemben. Köszönet tehát Újhelyiné Évának
a kézmõves foglalkozás levezetéséért és az anyagi
támogatásért, Kassai István tanár úrnak a rajzversenyért, Balláné Zsuzsa tanárnõnek a görkori versenyért.
M.Zs.

A táncverseny egy pillanata

Izgalmas csatát vívtak a fiúk
Kassai tanár úr és a gyõztesek rajzaikkal

Balla Zsuzsa tanárnõ adja át a díjakat
a legjobb görkorizóknak
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Délelõtt kézmûves foglalkozás volt a kicsiknek
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Magas rangú
egyházi személyiségek
látogatása Galgahévízen
“És bizony, mondom nektek: ha a földön ketten
egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az,
megkapják Atyámtól, aki a mennyben van.
Mert ahol ketten vagy hárman összegyõlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18-19,21

A kicsik teljes odaadással rajzoltak

Nemcsak felnõtt, de gyerek segítõim is voltak, nekik
szintén köszönettel tartozom. Kui Krisztián és Bagó
Bálint hetedik osztályos tanulóknak az asztalitenisz
verseny, valamint Tóth Lászlónak az Ámokfutók együttes menedzserének a táncverseny lebonyolításáért.

Dr. Basa Antal polgármester átadja a falu ajándékát
vendégünknek

Szõz Mária szép hónapjában felejthetetlen vallási élménynek lehettünk részesei egyházközségünkben.
Húsvét táján az atyák bejelentették, hogy egy tanzániai
bíboros Galgahévízre látogat. A nyelvi nehézségek kiküszöbölésére lelkesen elevenítettük fel újra és újra a latin
mise részeit. A kéthetes sikeres gyakorlás után május
29-én ünnepi díszbe öltöztettük templomunkat és lelkünket.

Jakus Bence – második díjat nyert

Annak ellenére, hogy ez amolyan elsõ, “kísérleti gyereknap volt” Hévízen, nagyon jól sikerült. Szeretném, ha a
hévízi gyereknap hagyománnyá válna (rajtam nem múlik)!
Mészáros Zsuzsa
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Este hat órakor a galgahévízi nõi énekkar gyõzelmi kórusára Pengo Polikarp bíboros úr, Urbañski Andrzej
generális atya és a vendégatyák a máriáslányok és ministránsok kíséretében vonultak be templomunkba. A
szentmise elején a gyerekek, fiatalok és az egyháztanács
elnöke köszöntötték a vendégeket, kiemelten a Bíboros
Urat. Róbert atya nagy meglepetésre szuahéli nyelven
szólt Pengo atyához, akinek vezetésével elkezdõdött a
latin nyelvõ szertartás.
Eminenciás úr szentbeszédében a 2001. szeptember
11-i terrorcselekményre utalva figyelmeztetett a vallások közötti, egyre erõsödõ viszályokra, és arra intett,
hogy a keresztények Krisztus tanítása szerint szeretet-
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ben éljenek embertársaikkal. Rámutatott az afrikai és az
európai egyház sajátos problémáira, melyek más-más
okból eredeztethetõk. Európában, bár 2000 éve él a kereszténység, a kommunizmus hatásai még ma is érezhetõek. Az afrikai kontinensen pedig, a fanatizmus és a
szegénység akadályozza az evangélium hirdetését. Bíboros úr kérte, hogy imádkozzunk a tanzániai államért
és egyházért, õ pedig ugyanezt teszi a magyarokért. Ezt
követõen Urbaõski Andrzej generális atya hálát adott a
Jóistennek azért, hogy a salvatoriánus atyákat Magyarországra vezérelte a Szentlélek. Felszólította a galgahévízi híveket, hogy imáikban kérjenek új szerzetesi
és papi hivatásokat, mert amint a példabeszédben is írva van: “az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” Pengo
atya közös fényképpel örökítette meg a ministránsok és
máriáslányok csoportját, hogy hazatérvén megmutathassa fiataljai körében.

A Deo Gratias elhangzása után az egyház elöljárói és a
hívek ünnepélyesen kivonultak az Isten házából. Majd
az este zárásaként a galgahévízi néphagyományból is
kaptak egy kis ízelítõt a vendégek: megtekintették a
helytörténeti gyõjteményt és részt vettek a mõvelõdési
házban tiszteletükre adott Galga-menti táncokból
összeállított mõsoron.

Szentmise

Ez az együttlét is bebizonyította számunkra, hogy
mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, bárhol élünk is a
Földön. Ne csak emlékeinkben õrizzük meg tehát ezt az
élményt, hanem a mindennapi életben szolgálatunkkal
és áldozatos szeretetünkkel tegyünk tanúságot és adjunk példát Krisztus tanításáról.
“Legyetek ... a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a
lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” (Róm 12.11)
Urbanik György atya, SDS

A Hagyományõrzõ Együttes mûsorral köszöntötte a
kedves vendégeket

JÚNIUS
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Az óvodában történtek
Óvodai tevékenységeink egymás örömére
apukája, Kanalas Jani, Kanalas Renátó nagybátyja.
Köszönjük a galgahévízi Festékbolt felajánlását!
Más segítséget is köszönünk Benke Roland
anyukájának, Pergánszki Zsófi és Nóri, Kaszás
Adél és Viktor szüleinek, Ujhelyi Bálint anyukájának, Hubert Levente és Lili apukájának és
Tóth Miklós Sándornak.

„Mindennapjainkat a szeretet, vidámság,
a világ sokszínû szépségének megismerése,
az új ismeretek iránti vágy jellemzi.”
Az idén a Gyereknapi programokból minden napra jutott valami. Hétfõn egy bûvész
szórakoztatta gyerekeinket 12 féle madár bemutatásával. A madárshow lufifigurák ajándékozásával zárult, amit minden gyerek hazavitt.
Kedden, szerdán községünk játszóterét vették
birtokba a csoportok. Az újonnan megnyílt
fagyizóban frissítettük magunkat. Csütörtökön
a focipályán tornáztunk, udvarunkon báboztunk, pancsoltunk, barkácsoltunk. Péntek reggel zenés tornával kezdtük a napot, majd biciklitúrákon, versenyeken, kirándulásokon vettünk részt.
Pedagógusnap alkalmából a Polgármester és
Alpolgármester urak köszöntõ szavait nagycsoportosaink verssel és énekkel színesítették.
05.24-én társadalmi munkát szerveztünk
környezetünk szépítéséért. Köszönjük aktív résztvételüket!
Ladányi Regina, Ladányi Kristóf szülei,
Gyurovics Boglárka, Kosik Blanka, Kosik Botond, Csoma Dominik, Izrael Balázs, Simkó Tamás, Hajdú Gréti, Kovács Dani anyukája; Nemes Bálint, Ujhelyi Bálint, Lyon Luca, Lyon
Viktor, Megyes Rita, Köles Máté, Vanó Tamás,
Németh Dalma, Kanalas Renátó, Kanalas Jani
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Ebben az évben 20 gyermek vett részt aktívan
úszótanfolyamon a bagi uszodában. Az elért
eredmény alapján biztonsággal 10 nagycsoportos gyermek vehet részt a nyári úszótáborban.
Óvodai beiratás május 3. hetében megtörtént, így õsszel 32 gyermek kerül közösségünkbe.
Tanévzáró ünnepélyünk 2003. június 15én (vasárnap) lesz, ahol a gyermekek ízelítõt
nyújtanak az éves munkából szüleik számára.
Az ünnepély során 26 nagycsoportos búcsúzik óvodánktól.
Minden kedves érintettet szeretettel várunk!
Faluünnepünk keretében óvodánk névadója július 12-én (szombaton) 17 órakor
lesz, melyre ezúton szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Óvodánkban a nyári szünet 2003.
július 26 – augusztus 24-ig tart.
Nyitás:
2003. augusztus 25-én (hétfõn)
A nyárra minden kedves családnak kellemes
idõtöltést, jó pihenést kívánok!
Az óvoda dolgozói nevében:
Pintér Mihályné
óvodavezetõ
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SULI-HÍREK
Májusban minden osztály tanulmányi kiránduláson
vett részt, mint ahogyan az minden évben lenni szokott. Osztályonként olyan helyeket keresnek fel az országban, ami a tananyaghoz kötõdik, s ezáltal jó ha saját szemmel is látják a gyerekek, amivel az órákon foglalkoznak. Minden osztály nagyon jó idõt fogott ki, senki sem panaszkodhatott az esõs, szeles idõre, mert verõfényes napsütésben csodálkozhattak rá kis hazánk
egy-egy szép tájára.
Ebben a tanévben egy fontos esemény lesz iskolánkban, a ballagás. 2003. június 14-én fél 9-kor búcsúzhatunk el az általános iskolát elhagyó nyolcadikosoktól.
Ez évzáró ünnepély is lesz egyben, így mindenki bizonyítvánnyal a kezében lép ki az iskola kapuján. Kinek
jobb, kinek rosszabb jegyekkel lesz tele az értesítõje, annak függvényében, hogyan teljesített egész évben.
Nyáron ismét lesznek táborok, ahová tanulóink eljuthatnak, önfeledten szórakozhatnak. A tanév vége után
egy intenzív úszótanfolyamra kerül sor. Bagra fogunk
járni az uszodába, ahová egész évben szívesen jöttek az
úszni vágyó gyerekek. (A tanfolyamra még lehet jelentkezni.) Nyári táborunkat Balatonlellére szervezzük,
melynek idõpontja: 2003. június 28. – 2003. július 5.
Egy kis csapat Vígh-Tarsonyi tanár úrral sátorozni
megy a horvát tengerpartra. Lesznek, akik edzõtáborban erõsítik magukat, fejlesztik karate tudásukat. Ez a
nyár is bizonyára mindenki számára élménydúsan telik
majd el.
A 2003-2004-es tanév tankönyveit 2003. augusztus
29-én pénteken 8-18 óráig és 2003. augusztus 30-án
szombaton 8-14 óráig lehet megvásárolni az iskolában.
Tanévnyitó 2003. augusztus 31-én este 6 órakor lesz.
G.CS.I.

Utoljára együtt!

nagyon úgy néz ki), akkor se kókad le a jókedvünk. Ha
hazajöttünk, még három hét van ballagásig, ami az én
szememben már nagyon kevés idõ. Jó lesz majd ott ülni szüleink elõtt a fehér székekben, körbejárni a feldíszített termeket, és hallgatni az ünnepi beszédeket, búcsúztatókat. Idõsebb iskolatársaimat irigykedve néztem
a korábbi ballagásokon, hogy de jó nekik, õk már elballagnak. Most eljött a mi idõnk. Elõször még azt gondoltam, nem megyek az osztálykirándulásra, mert csak
balhék lesznek, mint az elõzõ kirándulásokon, és különben is elmehetnék egy jó gyalogtúrára. Micsoda blõd
gondolatok, egy ilyen utazást kihagyni, ezzel a vidám
osztállyal. Jó lesz, már csak azért is, mert ez az utolsó,
és ilyenkor egy kicsit több is megengedett, mint normális esetben. Remélem ezt Balla tanárnõ is megérti,
hiszen õ is volt 8.-os ballagó diák…
Azért én azt mondom, ne keseredjünk el, hogy többé
nem látjuk egymást. Sokan mennek egy iskolába, egy
osztályba. Ha pedig nem, akkor még mindig ott az 1, illetve az 5 éves osztálytalálkozó. Kiváncsi leszek, ki
mennyit változott, megismerjük-e még egymást. Mire
vitte öt év alatt a sors, az idõ, az élet…
Oravecz Mária Ballagó 8.-os diák
(irodalom fogalmazás)

Galga teljesítménytúra
A természetbarátok már évtizedek óta az ország különbözõ tájegységein teljesítménytúrákon mérik fel tájékozódási képességeiket, ügyességüket, gyorsaságukat.
Ezek a túrák különbözõ távokon kerülnek lebonyolításra, amelyen a túrázó nevezési lappal indul és az ellenõrzõ állomásokon lebélyegezteti a lapját. Távonként
szintidõ áll rendelkezésére és a végén oklevelet, kitõzõt
kapnak az egyénileg vagy csoportosan indult résztvevõk.

Ahogy visszagondolok, gyorsan elszállt ez a 8 év a fejem fölött. Június 14-én lesz a ballagás; lehet, hogy néhány osztálytársammal utoljára találkozunk.
Május 23-án – 24-én megyünk Balatonfenyvesre, az
utolsó osztálykirándulásra. Egy kempingben szállunk
meg. Remélem jól fogjuk magunkat érezni. Messze az
otthonunktól, 2 napot töltünk el a Balatonnál, ahol önfeledten szórakozhatunk, esetleg átgondoljuk az utolsó
együtt töltött évek csínytevéseit, szenvedéseit és boldogságait, vidám perceit. Ha rossz idõ lesz; (már pedig

JÚNIUS

7

PDF Compressor Pro
E sorok írója már több,
mint 300 ilyen túrán
indult, illetve rendezett. Sikerült Galgahévízen a tanulókkal
megszerettetni a túrázást és fõleg a lányok
már jelentõs sikereket
is elértek országos szinten.
Amikor felmerült a gondolat, hogy szõkebb térségünkben is rendezzünk túrát, azonnal felkarolták az ötletet a pedagógusok, az önkormányzat és természetesen a tanulók.
A távokat tolókerékkel fel kellett mérni, a pontozóhelyeket meg kellett szervezni, a feladatokat személyre lebontani, vizet biztosítani, útvonaltérképet másolni és
hadd ne soroljam tovább…
Május 31-én végül is a nagy meleg és másik 3 túra ellenére majdnem 200 indulónk volt. Érkeztek különbusszal Bajáról és Jászberénybõl, egyénileg pedig az ország különbözõ részeibõl (összesen hat megyébõl). A
polgármester úr által felajánlott különdíjak közül (legidõsebb – legfiatalabb túrázó) Jászberénybe, Budapestre
kerültek, de a másodikos Dányi Ádám itthon tartotta
az egyik díjat: õ lett a legfiatalabb fiú!
A számos induló részérõl különösebb panasz, észrevétel nem érkezett, néhányan kifogásolták a Galgamenti egyhangú tájat, de hát ez adottság, ezt kell elfogadni, ez a mi tájunk része!
Jövõre talán szalagozás helyett festést kellene alkalmaznunk mivel egy-két helyen eltõntek a szalagok…
Alapjában véve jó kis megmozdulás volt, amelyet csak
tovább lehet fejleszteni.
Köszönet, az összes segítõnek – névsort hosszú lenne
felállítani, de aki tett is valamit a túráért, azt tudja,
hogy a köszönet neki is kijár személy szerint.
Köszönet a támogatóknak:
Polgármesteri Hivatal
Iskola
Söpy- süti
Darnyik Dénes
Népfõiskola
Béres Rt.

2003. JÚLIUS 13-ra, a FALUÜNNEP KERETÉBEN,
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOT
HIRDETÜNK MEG.
5 + 1 FõS CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, BÁRMELY
KOROSZTÁLYBAN.

Nevezési határidõ: július 1.
Nevezni lehet:
– a Kodály Z. Mõvelõdési hában személyesen,
– a 460 006 sz. telefonon, vagy
– 06/30/494 9599 sz. mobil telefonon.
– nevezési díj: csapatonként 1000 Ft
Rendezõség

SPORTEREDMÉNYEK
Óriási siker! Bajnok lett az ifi csapat!
Galgahévíz - Vácszentlászló
Felnõtt: 0:3 (0:1)
Mészáros Csaba kiállítása után nem volt esélyünk.
Ifi:
3:0 (1:0)
Maka László (2) és Gódor Gergõ góljaival biztosan gyõztük
le a szomszédokat.
Kettõs biztos siker Szadán:
Szada - Galgahévíz
Felnõtt: 1:4 (0:2)
Deme Viktor 2 gólt lõtt
Ifi:
0:12 (1:7)
Egy tucatot rámoltunk be a
szadaiaknak, abból Makai Laci hatot lõtt!
Galgahévíz - Kerepes
Felnõtt: 1:1 (1:0)
Az utolsó percekben kapott gól pontvesztést jelentett.
Ifi:
5:0 (4:0)
Bajnokhoz méltó játék!
Góllövõk: Maka L., Gódor G. (2-2), Vaigel G. (1)

Dr. Basa Antal

ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK
májusban
Felnõttek:

Bízom benne, hogy jövõre még többen állnak a segítõk sorába (már vannak is jelentkezõk!) és még színvonalasabb lesz túránk!
Vígh -Tarsonyi László
pedagógus,
a Magyar Sportturisztikai
Egyesület alelnöke
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F I GY E L E M!

Gyerekek:

I.
II.
III.
I.
II.
III.

Veres József
Virgancz Mihály
Gyõri Levente
Bagó Bálint
Kui Krisztián
Lukács Dani

A gyerekek május havi fordulójára május 25-én, a Gyermeknapon került sor, s ez egyúttal a Gyermeknap Kupa
eredményét is jelentette. Kupagyõztes tehát Bagó Bálint, de szorosan ott volt a nyomában Kui Krisztián is.
Izgalmas, jó játék volt. Gratulálok a gyõzteseknek!
M. Zs.
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A mûvelõdési ház híreibõl, programjaiból
LÕRINCIBEN JÁRTUNK…
2002. májusában alakult meg Lõrinciben a “Lõrinci
város jövõjéért baráti egyesület”.
Az egyesület az év szeptemberében már megrendezte
elsõ fõzõversenyét és idén sor került a másodikra is.
Kedves kollégám, aki Lõrinciben lakik, megemlítette,
hogy egyesületük ismét megrendezi a már lassan hagyománnyá váló fõzõversenyüket, melyet kulturális
programokkal is tarkítanak. Megkérdezte, nem lenne-e
kedvünk fellépni az õ kis mõsorukban. Nagy örömmel
mondtam igent, hiszen az újjászervezõdött hagyományõrzõ csoport szívesen tesz eleget minden felkérésnek.

nél többet megmutatni magát mind a falunkban, mind
falunkon kívül. Örülünk annak is, hogy a gyerekek által
sikerül a szülõket is magunkkal csábítani (bízva abban,
hogy késõbb már nemcsak nézõk, hanem szereplõk
lesznek õk maguk is).

Kellemes délutánt töltöttünk el Lõrinciben, mõsorunkkal örömet szereztünk a közönségnek, színesítettük délutánjukat és reméljük, hogy máskor is szívesen
látnak városukban.
Ambrus Attiláné

Szombat délben el is indultunk hát Lõrincibe. Megérkezésünkkor nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Ételben, italban nem volt hiány, mivel 25 csapat
sütötte-fõzte a maga pecsenyéjét. A kondérokban gulyás készült, melyet háromtagú zsõri bírált el, és a legkiválóbbat serleggel jutalmazták.
A többszáz liter gulyásnak is volt helye, hiszen rengeteg éhes gyomrot kellett megtölteniük. Az élelmesebbjének még egy kis vaddisznó pörkölt is jutott.
Nem volt könnyõ dolgunk, mikor egy ilyen lakoma
után színpadra léptünk, de engedtünk egyet a szoknyakötõn és máris mosolyogva kezdtünk bele a “Farsangoló” címõ mõsorunkba. Miközben a gyerek tánccsoportunk a Rábaközi táncokhoz öltözött át, addig a közönség elé lépett a szurdokpüspöki népdalkör, a Lõrinci Citerazenekar és a szintén helyi Pántlika Népdalkör. Mi
már a közönség soraiból nézhettük végig a gyerekek
Rábaközi Táncát, velük együtt énekelve járt a lábunk
nekünk is.
Nagyon örültünk a meghívásnak, mivel februárban
szervezõdött hagyományõrzõ csoportunk szeretné mi-

JÚNIUS

PÜNKÖSDI MÉTA FESZTIVÁL
BALATONBOGLÁRON
Gyermek és Ifjúsági
néptánccsoportok
koreográfia versenye
a Balaton partján
Immár hagyományossá vált a
boglári MÉTA fesztivál megrendezése. Az érdekes név egy országos gyermek és ifjúsági
néptánc fesztivált takar, a méta elnevezés pedig egy régi
magyar labdajátékra utal.
2003-ban hatodszor rendezték meg e fesztivált, s a
kezdetekhez képest igen megszaporodott a résztvevõk
száma. Igazi országos jelentõségõ fesztivál ez, amelyen
a részvételi lehetõség is bizonyos rangot jelent.
A nem kevés költséggel járó három napos verseny kiadásait Galgahévíz Község Önkormányzata fedezte, kifejezve ezzel is, hogy mennyire fontosnak tartja a hagyományok ápolását, s gyerekeink számára szereplési
lehetõségek biztosítását.
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Szombaton, kora délután érkeztünk a szép Balatonparti üdülõhelyre, a verseny helyszínére. Aznap egyetlen “hivatalos” programunk volt csupán, az esti színpadbejárás. Ezt megelõzõen a gyerekek “birtokba vehették” a Balatont (na persze csak olyan mértékben, hogy
túlságosan el ne fáradjanak). A rekkenõ hõségben üdítõ
volt a lubickolás, de a Balaton szépsége is elkápráztatott
bennünket. Az enyhe szélben vitorlások hada úszkált a
távolban. Gyönyörõ látványt nyújtottak.

nem a legjobb) együttes szerepelt, s zalai táncaikkal fergeteges sikert arattak. Percekig tombolt a közönség, s
gyerekeinknek nagy lelki teher volt ilyen elõzmények
után színpadra lépni. De állták a sarat, s – szerintem –
hibátlanul adták elõ a somogyi kanásztáncot.

Rábaközi dus és friss

Izgalmas volt a méta játék

Gyorsan elröpült a délután, s a könnyõ vacsora után
gyerekeink már színpadon voltak, és próbáltak. A félórás színpadbejárás után pillanatok alatt egy szabadtéri
rock-koncerten találtuk magunkat, ahol a csapat nagy
részének szinte magától kezdett táncolni a lába. Egy kis
könyörgés után tíz óráig kaptak a gyerekek haladékot,
de tizenegyre már a szállásunkon voltunk, s már
megint csak a másnapi fellépésen járt az eszünk. Ez is
eljött hamar. Tizenötödikként a somogyi “Kanásztánc”
volt az elsõ számunk, mely véleményem szerint szépen
sikerült, a taps sem maradt el. Beárnyékolta egy kissé
mõsorunkat az, hogy elõttünk az egyik legjobb (ha

Jóval ebéd után került sor a másik versenyszámunkra, melynek címe “Rábaközi dus és friss” volt. A gyerekek egy kissé csalódva, de nem lehangolódva, “Majd
most megmutatjuk!” hangulatban léptek a színpadra.
Hát meg is mutatták! Ragyogóan sikerült “a rábaközi”,
tapsvihar tört ki a nézõtéren, s a zsõri is magasabb
pontszámmal jutalmazta teljesítményüket.

“Kanásztánc”

Legénykéink a színpadon

10

Késõ este fejezõdött be a zsõri és a szakmai vezetõk
konzultációja, egyfajta értékelés és indoklás volt ez, melyen a csapat vezetõje Balla Zoltán is részt vett. Röviden
beszámolt errõl nekünk, tanulságosnak és megfontolandónak ítélte a hévíziekre vonatkozó értékelést és annak indoklását. Mindemellett hangsúlyozta azt is, hogy
a zsõri is emberekbõl áll, és így a szubjektivitás soha
nem kerülhetõ el. Most “ilyen”, máskor pedig “olyan”
szempontok dominálnak.

JÚNIUS

PDF Compressor Pro
Az, hogy nagyjából a középmezõnyben végeztünk
ezen a versenyen, reálisnak tartotta. Viszont az elõbbre
lépéshez mégtöbb gyakorlásra, nagyobb alázatra és a
meglévõnél is nagyobb lelkesedésre volna szükség. Kihangsúlyozta azonban, hogy ez az eredmény sem lebecsülendõ, szép sikernek számít, hiszen az elsõ olyan
galgahévízi gyermek néptánc csoport, amely alkalmas
arra, hogy elindulhasson egy ilyen magas színvonalú,
országos versenyen.
A harmadik napon, Pünkösd hétfõjén rendezték meg
a futó méta bajnokságot valamint a pünkösdi király- és
királynéválasztást.
A méta játékról adminisztrációs hiba miatt majdnem
lemaradtunk, de végül mégis kaptunk játéklehetõséget.
Döntetlent értünk el, pedig az elején nagyon jól álltunk.
Izgalmas, jó játék ez, amely sokkal több gyakorlást is
megérdemelne.
A pünkösdi király- és királynéválasztáson Hajdú Milán
és Pécsi Viola képviselte Galgahévízt. A király és királyné jelöltek magukra öltötték falujuk viseletét, s mondhatom pompásan festettek, miután felsorakoztak a
színpadon. Magyarország sokféle tájegységének népviseletében gyönyörködhettünk a rögtönzött néprajz óra
keretében.
A bemutatkozás után elkezdõdött a verseny és ötféle
próbatétel várt a jelöltekre. Kakaslövészetben a fiúk
mérték össze tudásukat nyíllal, s Milán három pontot
szerzett annak ellenére, hogy elõször nyilazott életében.
A kakas bögyét ugyan nem találta el, de mindhárom alkalommal eltalálta a kis táblát, s minden lövése egy
pontot ért. Nagyon ügyes volt, úgy láttam, hogy igen
megjött a kedve a nyilazáshoz.
Gyöngyfõzés volt a második versenyszám. A lányok
kötényébe szórták, s meghatározott szabály szerint
együtt fõzték a gyöngyöket. A fiúk navigálták a bekötött
szemõ lányokat. Itt is az élmezõnyben végeztünk.

Szögbeütés következett a legények számára, majd
“csipkelõdés” következett. Ez utóbbi versenyben értük
el a legjobb eredményt, másodikok lettünk. Az utolsó
versenyszám a palacsintasütés volt, helyesebben a hozzávalók elõkerítése. Akkora volt az izgalom, hogy az
egyik segítõ, Pecze Andi még egy kis balesetet is szenvedett futás közben. Tojással a kezében elesett. A tojások összetörtek, a lába pedig elég csúnyán kisebesedett.
A zsõri azonban elfogadta a kezén maradt tojásnyomokat és az összeszedett tojáshéjat is. Olajat és palacsintasütõt nem hoztak, talán elfelejtették. Nem sokkal késõbb befutott a palacsintasütõvel Polgármester úr, mert
õ is beállt segítõnek, de sajnos elkésett vele. Egy perccel
azelõtt lefújták a versenyt. Ezzel együtt nagyon jó verseny volt, nagy izgalommal, hangos buzdítással és sok
nevetéssel. Igazán jól éreztük magunkat.

Nagy megkönnyebbülés a verseny után...

Egy utolsó fürdés és egy finom ebéd után elindultuk
haza. Abban a reményben szálltunk fel a buszra, hogy
jövõre újra itt leszünk, s egy kicsit megint följebb lépünk a ranglétrán.
Mészáros Zsuzsa

Jaj Andi!
Ennyire azért nem kellett volna sietni!

JÚNIUS
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TÛZOLTÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
A TÛZCSAPOKRÓL ÉS A TÛZOLTÓ VÍZFORRÁSOKRÓL
Amióta az ember a tõz ellen hadakozik, a víz volt az az
anyag amelyet mindenkor a maga javára fordíthatott. Mindig a kor technikai fejlettségének, szokásainak megfelelõ
módon alkalmazta, kezdve a vödrözéstõl a vízpuskán és
kocsifecskendõn keresztül, a modern tõzoltó fecskendõkig, nagynyomású vízköddel oltókig.
Természetesen a kémia, vegyipar fejlõdésével egyre több
és többfajta oltóanyagot sikerült kifejleszteni, melyek oltóhatása messze felülmúlja a vízét, azonban az olcsóság és
könnyõ elérhetõség miatt még mindig a víznek van vezetõ
szerepe.
A mai kor tõzvédelmi szabályozása országonként jelentõsen eltérõ lehet, azonban az oltóvíz biztosításának követelménye az épített környezet közelében, mindenhol markánsan megjelenik. Magyarországon az oltóvíz biztosítására vonatkozó követelményeket az Országos Tõzvédelmi
Szabályzat fogalmazza meg minden 50 m2-nél nagyobb
épület, illetve használt szabadtér esetében.
A biztosítás módjára két lehetõség van:
1. min. 50 m3 õrtartalmú tárolókkal (medencék, természetes vízforrások, kutak) melyekbõl szívócsonkokon keresztül vehetjük ki a vizet szivattyúk segítségével.
2. nyomás alatti vízvezeték hálózatból melyekbõl tõzcsapokon keresztül vehetõ ki víz.
Az elsõ lehetõség általában csak kiegészítõ lehetõségként, vagy a vezetékes vízellátásból kiesõ területek ellátására szokott szóba jönni. Fontos, hogy a tároló tõzoltó
gépjármõvel megközelíthetõ legyen és elegendõ vizet tartalmazzon.
A mindennapi életben a második változattal találkozik
az ember, mégpedig a vízmõvek által fenntartott közüzemi vízhálózatokra telepített tõzcsapok formájában. Nagyobb létesítményeknél ezek vízhozama, így méretezése
egyedileg számított azonban lakó illetve üdülõ területen
általában elegendõ az alap csõhálózat kb. 200 méterenkénti telepített tõzcsapokkal. A 200 méteres érték onnan jön,
hogy az elõírás szerint a védendõ létesítménytõl a tõzcsap
100 méteren belül kell hogy legyen.
Általában ezzel eddig nincs is probléma azonban a hálózat élettartamának elõrehaladtával ez az ideális állapot jelentõsen megváltozik, melynek tapasztalataink szerint az
alábbi fõ okai vannak:
A tûzcsap eltûnik. Ez a folyamat elsõsorban az 1997.
elõtt elõszeretettel alkalmazott ún. Földalatti tõzcsapokra
jellemzõ. A meghibásodott tõzcsap javítása helyett alkalmazzák ezt a megoldást azonban meglévõ tõzcsapok is eltõnhetnek virágágyások aszfaltutak földfeltöltések alatt.
Közvetett eltõnést okoz az ún. “Tõzcsap jelölõ” táblák
eltõnése, melyek nélkül például a hó alatt nem igen található meg a szerkezet. A földfeletti tõzcsapokra ez nem jellemzõ, azonban megfelelõ magas töltéssel ez is megoldható.
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A tûzcsap megvan, de nem mûködik. A mozgó alkatrészek – megfelelõ karbantartás hiányában – a “ begyógyulás” nevõ folyamaton keresztül mennek át, és jól megszokott helyükrõl nem akarnak kimozdulni.
A tûzcsap megvan, mûködõképes, csak a víz nem jön
fel a tetejéig. Sajnos ez a probléma a vízhálózatoknak
nem csak ezen a részén jelentkezik pld. a száraz idõszaki
locsolások miatt nyomásesés formájában.
Miért fontos a fenti problémákról írni, mikor pedig a
tõzoltók visznek vizet magukkal? A tõzoltó gépjármõ fecskendõk mindig feltöltött tartállyal állnak készenlétben
azonban a sugarak teljesítménye alapján ez akár 4-5 perc
alatt is kifogyhat, és ha ez idõ alatt nem találunk megfelelõ
vízforrást, akkor bizony baj van. Az eddigiekbõl is jól látható – ha már a vízzel oltásra rendezkedtünk be – hogy milyen fontos a tõzoltó vízforrások és elsõsorban a tõzcsapok
megfelelõ karbantartása, és a mindenkori fellelhetõségének biztosítása értékeinek védelme érdekében. Ezért akinek tudomása van a háza közelében a tõzcsapról, akár önszorgalomból is tisztán tarthatja annak környezetét, mert
elõfordulhat hogy éppen neki lesz rá a legnagyobb szüksége. És amikor minden perc drága nem kell a tõzcsap keresgélésével tölteni az idõt.
Medla Zoltán tü.alezr.
tõzoltósági tanácsos
Gödöllõi Tõzoltó Parancsnokság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
jelenlétükkel, együttérzésükkel és virágaikkal
enyhítették fájdalmunkat Mészáros István temetésén.

A gyászoló család

RENDKÍVÜLI VÉRADÁS
GALGAHÉVÍZEN
2003. június 9-én, vasárnap, rendkívüli véradás lesz a
Polgármesteri Hivatalban 9-tõl 13 óráig.
Ne feledje:
AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester
Felelõs szerkesztõ: Mészáros Zsuzsa
Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió, Aszód (20-534-03-16)
Készült az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdájában
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