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A Bíró és a Bíróné

Csodálatos
idõvel
ajándékozták meg az
égiek
Galgahévízt
szeptember utolsó vasárnapján. Fontos a
szép idõ, hiszen hagyományosan ekkor
tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot.
Tizenegy óra után
kezdtek szállingózni a
gyerekek. A kislányok
kezében virág vagy
bonbon, mert szerencsére még sokan tartják a régi szép szokást
és megadják a módját
a dolgoknak... Még
egy utolsó próba és
minden készen állt az
induláshoz!

Meghívó
Szeretettel várjuk Galgahévíz lakosságát,
hogy október 23-án jöjjenek és emlékezzenek velünk 1956 hõseire. A hõsökért felajánlott mise 8,30 órakor kezdõdik, ezután, kb.
9,30-kor kezdõdik az ünnepi megemlékezés.
Dr. Basa Antal
polgármester
A szereplõk természetesen a gyönyörû helyi népviseletbe öltözve, hat lovaskocsin vonultak. A bírót és
bírónét most is hintó illette, mint mindig. Az idén Mészáros Máté “bíró uram” jobbján Pécsi Viola ült, mint
bíróné. Elegáns hintójukat Aszódi Gábor hajtotta, aki
maga is aranysujtásos fekete ünneplõ ruhát öltött.
Miután a kocsmáros Pécsi Balázs és “felesége”, a
kocsmárosné, Tóth Vivien szépen feldíszítették Basa
Ferenc kocsiját, majd felpakolták a “kocsmát”, vagyis
bort, pogácsát, üdítõt.
(folytatás a következõ oldalon)

T A R T A L O M B Ó L :
• Szüret 2004
• A Galgamenti Kábeltelevízió tájékoztatója
• Vigyázat csalók!
• Lengyelországi élménybeszámoló
A kocsmárosék vígan ropják.a táncot
OKTÓBER
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Az ünnep szép színfoltja volt
az asszony- és leánykoszorú

Gyorsan megtelt a “lányos” és a “fiús” kocsi, felszálltak a felnõttek, és elhelyezkedett a zenekar is.
“Felsorakoztak a lovasbetyárok” és fél egykor lassan
elindulhatott a menet (a minimum félórás késés hozzátartozik a ceremóniához).

nyek után következett a bíróék tánca. Az idén is volt
éneklõ-táncoló “asszonykoszorú”, s a kisbírók is elmondták hirdetésüket, majd végül az “össztánc” következett. Mindeközben a kocsmáros borral, a kocsmárosné pogácsával és finom süteménnyel kínálta a
közönséget. Hát hogy is mondjam, hiszen elfogult vagyok... de én nagyon szépnek találtam a mûsort.
Ahogy hagytuk magunk mögött az állomásokat, egyre fokozódott a hangulat és egyre jobban ment a
tánc. Annak ellenére, hogy minden évben igen sok
munkával, izgalommal, “fejfájással” készülünk kolléganõmmel, Darnyik Antalnéval erre a fontos napra,
számomra mégis felejthetetlen élményt nyújtanak
ezek a szüreti mulatságok.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Polgármester
Úr nevében is megköszönjem az összes résztvevõnek
a segítséget. Az igaz ugyan, hogy számunkra sok
munkát és némi költséget jelent egy ilyen esemény,
de az efajta és hasonló rendezvényeket bizonyos társadalmi igény és összefogás nélkül mégsem lehet, és
nem is érdemes megrendezni. Köszönet elsõsorban
Vanó Andrásnak, aki a lovasok és a táncosok beszervezésében az élen járt. Köszönjük a fogatosoknak
(Basa Ferenc, Kmetty Lajos, Aszódi Gábor, Horváth
Zoltán, Suszter Pál, Kovács István, Péter Tibor, Sápi Pál,
Bobál István, Száraz Péter, Tóth Tibor), hogy eljöttek és

Szól a zene, vonul a zenekar...

Amint azt Önök is jól tudják, öt hévízi és két györki
állomáson táncolják el a “szüretelõk” a táncukat, melyet természetesen az idén is az iskola és a mûvelõdési ház két néptánc tanára, Balla Zoltán és Balla Tímea tanítottak be. Most is, mint mindig, a kicsik
kezdték a táncot, folytatták a serdülõk, majd a legé-

Jaj de helyesek voltak, és milyen lelkesen táncoltak!
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szállították a szereplõket. Köszönet a lovasbetyároknak és bohócoknak, akik nélkül nem lenne “igazi” a
mulatság, de fõleg a felvonulás. Sok köszönet jár a
helyi polgárõröknek, és az aszódi hivatásos rendõröknek, hogy biztosították az utat a felvonulók számára és így zökkenõmentesen lezajlott az ünnepség.
A táncos szereplõk voltak vagy százan, így nincs lehetõségünk rá, hogy mindenkit névszerint felsoroljunk, de nagyon köszönjük nekik és a szereplõ
gyerekek szüleinek is! Természetesen külön köszönet
jár a Bagi Muharay Együttes fiatal tagjainak, akik
eljöttek a mulatságunkba és színesítették forgatagunkat, s itt meg kell említeni Hajdú Istvánt is, aki
öntevékenyen szervezte be bagi vendégeinket.
Szívbõl remélem, hogy mindenki jól érezte magát,
s jövõre is kedvük lesz szeptember utolsó vasárnapján velünk jönni, és végigtáncolni a falut.
M. Zs.

Ebbõl a jó mulatságból Polgármester Úr sem
maradhatott ki!
OKTÓBER
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Néhány gondolat a szüreti ürügyén
Egy tizenéves “kislány” azt mondta, hogy õ ugyan
nem jön el a ”szüretibe”, mert nincs ebben semmi
új, minden évben ugyanazt látjuk!
Hát igen ez nem akciófilm, ahol minden pillanatban valami váratlan esemény sokkolja a nézõt. A
helyiek pontosan tudják, hogy mikor mi következik
és minden évben szinte ugyanaz a mûsor. De csak
szinte, mert mindig más a bíró, más a kocsmáros, a
szereplõgárda sem tökéletesen ugyanaz. Nagyon
érdekes megfigyelni, hogy ugyanazt a feladatot különbözõ emberek hogyan oldják meg. De a legfontosabb talán az egészben az, hogy õrizzük meg a múltunkat, hogy tudjunk gyönyörködni a szépben, tanuljuk meg felismerni és élvezni a valódi értékeket!
A népmûvészet pedig minden nép életében fontos
értéknek számít.
A fiatalok elég nagy részéhez sajnos nem juthatnak el az (iskolán kívüli) értékes dolgok, nemcsak a
néptánc, de egyebek sem, mert sokan képtelenek
elmélyülten foglalkozni bármivel is. Ezek a gyerekek a TV-n szocializálódtak, ahol harsogó események villámsebesen követik egymást, betöltik a
fejeket, nem hagyják elõjönni a saját gondolatokat,
nem tanulnak meg figyelni, elmélyülten gondolkozni. Ezek a gyerekek nem szeretnek olvasni sem, pedig nekik még lenne rá idejük.
Nem õk a hibásak, segítségre szorulnának, a fiatal szülõk szintén. Fontos lenne a széleskörû ismeretterjesztés, felvilágosítás, hogy megtanulják mérlegelni a fontossági sorrendeket, akarjanak saját
maguk foglalkozni a kicsi gyerekekkel, ne a TV nevelje õket a sok butaságra, hanem a szülõktõl, a helyi, a valóságos dolgokból ismerjék meg az élet dolgait! (Véleményem szerint az iskolai fegyelmezetlenségek is valahol ebben a helyzetben gyökereznek.)
Nagyon fontos a munka, a jó munkamorál, hiszen
másképp nem tudunk becsületes módon megélni.
De... De talán mégfontosabb az, hogy tudjunk mérlegelni, s fontossági sorrendet felállítani. Azt már a régi görökök is tudták, hogy bármit szélsõségesen csinálni, elõbb-utóbb torzuláshoz vezet. Ha a családi
élet, a gyerekekkel való foglalkozás (ami nemcsak az
ápolásból, gondozásból áll) a túlzásba vitt munka miatt áthárul a TV-re, az bizony komoly bajokhoz vezet.
Visszatérve a “szüretis”, helyesebben a nem “szüretizõ” kislányhoz, õt, a családi hátterét nem ismerem igazán. Csak remélni tudom, hogy minden
rendben van náluk, s majd egyszer õ is másképp
látja a világot, a néphagyományokat is igyekszik
megismerni, s ha mûvelni nincs is kedve (hiszen oly
különbözõek vagyunk), de legalább felfogja a jelentõségüket és nem szólja le azokat megvetõen. M. Zs.
OKTÓBER

“Kegyeleti Park” Autóbuszmegálló!
Régi vágya és igénye volt a községben a Fõvégben
lakóknak, hogy az úgymond felsõrészen is legyen
buszmegálló, a faluvég és a Mûvelõdési Ház között.

Tudni kell, hogy már évekkel ezelõtt tervezte az Önkormányzat ennek a megállónak a megépítését, sõt
már minden felettes szervtõl megszerezte az engedélyeket.
Sajnos a nehéz gazdasági viszonyok és a mindig kiszámított pénzügyi helyzet miatt éveken keresztül el
kellett halasztani a megálló megépítését. Hál Istennek
most ezt a jogos igényt sikerült megvalósítani.
Az ezen a részen lakók nagy örömmel fogadták az új
megállót és köszönetüket fejezik ki az Önkormányzatnak, a Jegyzõ Úrnak és a Polgármester Úrnak,
Darnyik Ervinnek és csapatának.
További eredményes munkát kívánunk a Képviselõtestületnek, és reméljük, hogy a községben még több
ehhez hasonló hasznos fejlesztést sikerül megoldani.
A Fõ út, Petõfi út, Béke út, Úttörõ út, Honvéd út,
Május l. utca és a Szent István utcai lakók nevében:
Kiss János
önkormányzati képviselõ

OKTÓBER
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A mûvelõdési ház híreibõl
Madárijesztõ-szépségverseny
eredményei:
1. HELYEZÉST a második osztályosok
nyerték, Katók Kati tanítónéni vezetésével.
2. A következõ osztályok
MÁSODIK HELYEZÉST értek el:
Harmadik osztály,
osztályfõnök: Ruffné Basa Rózsa
Negyedik a. osztály,
osztályfõnök: Kassai István
Negyedik b. osztály,
osztályfõnök: Kutiné Marika

Az õsz menyasszonya, Lujza néni és a többiek

FELHÍVÁS a BALASSI BÁLINT
MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕRE
2004. november 13-án a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, A Haza Bölcse Alapítvány és a Galgamenti Népfõiskola szervezésében megrendezzük
a mûveltségi vetélkedõ-sorozatunk második fordulóját.
Emlékeztetõül: tavaly, az elsõ fordulóban Deák
Ferenc volt vetélkedõnk témája, s a Galgahévízi
Nõi Kórus csapata nyerte a versenyt, s ezzel
együtt a vándorserleget. Az idén újra megmérkõzhetnek a csapatok, a serleg megint az asztalon lesz, s lehet érte megint versenyezni! A gyõztes és a helyezettek megint szép ajándékokat
kapnak jutalmul.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz, vagyis:
• “vegyes”, vagyis felnõttek és iskolások (általános és közép) által alkotott csapatok jelentkezését várjuk.
• minden csapat megkapja a felkészüléshez
szükséges anyagot,
• lesz egy ún. elõfeladat, ami “beugró” a versenyre,
• jelentkezni a mûvelõdési házban személyesen,
vagy a 28/460006, vagy a 30/4909599-es számokon lehet.

Figyelem!
A polgármesteri hivatalban nagyon szép
Magyarország és Budapest naptárak kaphatók
kedvezményes áron!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Õszinte szívvel mondok köszönetet azoknak,
akik osztoztak mély gyászunkban és megjelentek szeretett halottunk, DANYI MIHÁLY
temetésén, és elhelyezték a kegyelet virágait.
A gyászoló család nevében:
Danyi Mihályné
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Az óvodában történtek
Szeptembertõl megkezdõdött a 2004/2005. nevelési év óvodánkban. Szülõi értekezleteken tájékoztattuk a szülõket az I. félév feladatairól, célkitûzéseirõl, mindezt a felmérõ lapok értékelésének tükrében.
2004 tavaszán az óvodai élet minden területére kitérõ kérdõíveket adtunk ki a szülõknek,
munkatársainknak, az alsós tanítóknak, az önkormányzat vezetõinek, képviselõinek.
Munkánk reális értékelését tükrözi, hogy
70%-ban visszahozták a kérdõíveket, melyben
munkánkat elismerik, értékelik, a pozitívumokkal és negatívumokkal egyaránt. A figyelemfelhívások önhibánkon kívüli dolgokból adódnak,
vagyis az elöregedett épület egyre inkább felszínre kerülõ, rejtett hibáiból. Mindezek kiküszöbölésére a 75 éves, második otthont nyújtó
kisgyermek intézmény teljeskörû felújítására
önkormányzatunk pályázatot adott be. Köszönjük az odafigyelést a családok, illetve a dolgozók
nevében is!
A 35–40 éves udvari játékainkat szintén
igyekszünk felújítani, kicserélni korunk elvárásainak megfelelõen. Ennek érdekében, lehetõség
szerint, pályázatokat írunk és szívesen vettük, illetve vesszük továbbra is civil és egyéb szervezetek, alapítványok, valamint a szülõk segítõ munkálatait, adójuk 1%-át.
Óvodánk õszinte légkörében, a szülõ – gyerek
– óvónõ közös együttmûködésével igyekszünk
életvidám kisgyermekeket nevelni!
A tevékenységközpontú programunkban a
környezeti nevelés és a hagyományõrzés dominál. Mindkét területen a gyerekeken keresztül jó
hatással vagyunk a szülõkre, illetve családokra.
Mivel nevelõ – tanító munkánk mindenki elõtt ismert, így abban a szülõk is részt vesznek, hol
közvetetten, hol közvetlenül. A Komposzt–buli és
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Föld–napi rendezvényeinkhez szükséges gyûjtõ,
kutató munkánkban segítenek játék és eszközkészítéssel. Községünk varázsa a generációról
generációra öröklõdött gazdag néphagyomány.
Ezekkel az adottságokkal a lelkes családok ünnepeinket, ünnepélyeinket színesítik, a múlt értékeinek felelevenítésével és az ahhoz szükséges
népi ruhák biztosításával.
Alkalmazott módszereink szinte vonzzák ünnepélyeinkre, közös rendezvényeinkre, kirándulásainkra, nyílt napjainkra a szülõket, ahol gyermekeiken az érzelmi nevelés értékeit láthatják,
illetve megtapasztalhatják.
“A LEGSZEBB ADOMÁNY
AMIT EGY GYERMEKNEK ADHATUNK:
A GYÖKEREK ÉS A SZÁRNYAK.”

Óvodásaink a szüreti mulatságon

OKTÓBER
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LENGYELORSZÁGBAN JÁRTUNK
2003 júliusától vagyunk a kórus tagjai. Mikor az
elsõ próbára becsöppentünk, a többiek már túl voltak egy közös lengyel kiránduláson. Bár mi még
nem voltunk ott velük, örömmel hallgattuk élményeiket, néztünk bele az útról készült videofelvételbe. Titkon bíztunk abban, hogy elõbb-utóbb mi is részesei lehetünk a közösen átélt események összekovácsoló erejének.
Szeptember 17-én elindult a busz Krakkó felé, de
már velünk együtt! Nagy lelkesedéssel, kíváncsisággal telve készülõdtünk az útra. Indulás elõtt közös
szentmisén vettünk részt a galgahévízi templomban.
A buszunk nagyon kényelmes volt, az út gyorsan eltelt, mert közben megtanultuk a legfontosabb lengyel kifejezéseket, s emellett végre hosszasabban
beszélgethettünk egymással. Egy szlovákiai pihenõ
után a koraesti órákban érkeztünk Krakkóba, a
szalvatoriánus rendházba, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Elfoglaltuk kényelmes szobáinkat, majd közös asztal mellett elfogyasztottuk az elsõ vacsoránkat. Utána a szobáinkban beszélgettünk,
majd igyekeztünk kipihenni magunkat, hogy a városnézésen kipihentek legyünk. Reggeli elõtt a
rendház gyönyörûséges kápolnájában Róbert atya
misét celebrált a kórus közremûködésével. Elsõ állomásunk az Irgalmasság bazilika volt, ahol találkoztunk idegenvezetõnkkel, a fáradhatatlan Mária
nénivel. A bazilika megtekintése után ellátogattunk
abba rendházba, ahol Fausztina nõvér élt. Nagy örömünkre Róbert atyának sikerült elintézni, hogy a
magyar kápolnába, amit október 9-én avatnak, bejussunk. Az egész út legnagyobb élménye volt, amikor ott elénekelhettük a magyar Himnuszt! Lelkiekben gazdagodva buszoztunk át a Wawelhez. Itt található a katedrális és a királyi palota. Mária néni
történelmi felkészültsége a lengyel-magyar kapcsolat eseményeibõl lenyûgözött mindannyiunkat. Városnézõ sétánk során eljutottunk a Mária templomhoz, ahol a harsonás minden órában játékával köszönti a világ négy táját, amit a turisták tapssal viszonoznak. Rövid sétára indultunk a Piactéren,
majd visszabuszoztunk a rendházba. Meleg volt az
este, vacsora után még sétálni lehetett a rendház
parkjában, de bátrabbak távolabbra merészkedtek.
A nap eseményeitõl kellemesen fáradtan ismét jókat beszélgettünk, nevetgéltünk kisebb csoportokba
összeverõdve szobáinkban.
Vasárnap a reggeli szentmise a rendházhoz tartozó templomban volt, ahol a kórus is énekelt. A
rendház fõnöke meleg szavakkal köszöntött minket,
s mutatott be a lengyel híveknek, akik lelkes tapssal
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viszonozták énekeinket. Örömmel láttuk, hogy a misén a családok együtt vesznek részt! Sok fiatal, pici
gyermek, anyukák, apukák együtt. Ugyanezt tapasztaltuk Kalmaria Zebvzydowska-ban is, ahová a
mise után indultunk. Ez a hely Lengyelország második legnagyobb zarándokhelye. Gyönyörû környezetben, hatalmas területet felölelve, minden magaslaton kis kápolna várja a zarándokokat. A kegyhely
templomának és kolostorának megtekintése után
Wadowice volt a következõ állomásunk. Megnéztük
II. János Pál pápa szülõházát, a vele szomszédos
templomot, ahol keresztelték, s elsõ áldozásához járult. Szabadidõnkben megkóstoltuk a „kremoskát” ,
ami egy lengyel krémes, és a Szentatyának köszönhetõen már Olaszországban is ismertté vált. Az esti
órákban tértünk vissza szállásunkra, ahol vacsora
után már a reggeli induláshoz készítettük csomagjainkat. A hajnalig tartó beszélgetés azért nem maradhatott el!
Az utolsó reggel, étkezés után énekkel köszöntük
meg vendéglátóinknak a szeretetet, törõdést, finom
ételeket. Az utolsó csoportkép elkészülte után már
felpakolva útra keltünk Zakopáne felé. Aznapi misénket már ott végeztük a szalvatoriánus rendház
fából készült kápolnájában. „Erdei villanyvasúttal”
mentünk fel a Globalowka hegyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a környezõ hegyekre. Megnéztük a
„fekvõ lovagot”, akirõl még Mária néni mesélt a
Wawel kapcsán. A hegyrõl visszajõve, szétnéztünk a
piacon, ahonnan apró vásárfiát hoztunk itthon maradt szeretteinknek.
Utolsó állomásunk a Fatimai Szent Szûz csodálatosan szép temploma volt, amit a helybeli mesteremberek fogadalomból építettek a Szentatya merényletbõl való felépülésének örömére. Itt énekeltünk utoljára, majd indultunk hazafelé.
A négynapos út felejthetetlen élményeket nyújtott, amirõl a rohanó hétköznapok során még sokáig
mesélhetünk. A mindennapos közös mesék, a buszon elvégzett rózsafüzérek, az éneklések, a jóízû
beszélgetések közelebb hozták egymáshoz a kórus
tagjait is. Mindezért a legnagyobb köszönet Róbert
atyának jár! Köszönet a jól szervezett útért, a jó
hangulatért, a sok törõdésért, hogy jó pásztorhoz illõen vigyázott nyájára!
A lengyelországi zarándokok nevében:
Nagy Tiborné Rozika és
Szekeresné Fercsik Anna

OKTÓBER
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• TALLÓZÓ • TALLÓZÓ • TALLÓZÓ •
A „LOVAS ÉLET” októberi számából választottunk cikket e havi tallózó rovatunkba, melyet örömmel adunk tovább Önöknek is. Idei faluünnepünk hagyományõrzõ lovasversenyérõl olvashatnak egy beszámolót
Mészáros Gyula tollából.

Hagyományteremtés, hagyományápolással
A lovaglás és hagyományaink szeretete régóta érlelt néhány hagyományszeretõ és tisztelõ galgahévízi személyben egy lovas viadal megrendezését. A viadal megrendezéséhez a Galga-völgyi település helyszínileg minden adottsággal rendelkezik,
amelyhez idén még egy évforduló is párosult. A település idén ünnepelte elsõ hiteles említésének 790.
évfordulóját. Amennyiben az idõpont ideális volt,
akkor a helyszín talán méginkább annak mondható,
amelyet jobb és hûebb céllal használni talán nem is
lehet. Sokan talán nem is tudják, hogy a falu határában Szentandrásdomb néven egy Árpád-kori földvár áll, amelyen minden, az adott építési stílusra jellemzõ jegyek fellelhetõk. Egyszerûen varázslatos.
Amikor a versennyel kapcsolatos megbeszélésre
elõször mentem ki a helyszínre, az esemény egyik fõ
szervezõjével és mozgatórugójával, Balla Zoltánnal,
elmesélte az építmény felismerhetõ alakjának funkciós hátterét, az akkori mindennapi élet jellemzõit,
az erõd és a mellette vekvõ tisztás elhelyezkedésének fontosságát. Szinte látni véltem az erõd nyüzsgõ
életét, a szabályok szerint megérkezõ harcosok lovasmenetét. Az a teljes élmény, amelyet a lenyûgözõ
helyszínen korhû lovasfelszerelésben megjelenõ lovasokkal együtt érezhetett a viadalon megjelenõ
személy, már szinte leírhatatlan, kifejezetten, amikor a lovasok mozgásba lendültek, és elkezdték játszani a korabeli békeidõs kikapcsolódást és a lovak
és lovasok játékos, de harci lovastudását éberen tartó játékaikat.
A kétnapos rendezvény központi helyét egy korabeli „Grand Prix”, azaz Nagydíj” foglalta el, amelyet
leginkább terep-lovasíjász versenynek mondhatnánk. Egy jó „Grand Prix”-hez méltóan, bebizonyítóan, hogy adott ló és lovas párosok alkalmasak a
megmérettetésre és a nagydíjért való küzdelmet
kiérdemelték, minõsítõ játékokban kellett tanúbizonyságot adni tudásukról.
A versenyek fantasztikus idõben, a régi idõket
idézõ, egyben nagyon jó hangulatban zajlottak le.
Remélhetõleg a 2004-es galgahévízi, ünnepi Puszták
Népe Viadal csak kezdete volt a hagyományteremtõ, több évig fennmaradó eseménysorozatnak.
Mindamellett, hogy látva az eseményeket, érezve az
azt körülvevõ atmoszférát, mindenkiben egy, a múltunkkal kapcsolatos idõutazás zajlik le, több dolog
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miatt is szükségünk van az ilyen eseményekre, kifejezetten, amikor Európába és a nagyvilágba integrálódás szélén állunk. Szüksége van mindenkinek,
kifejezetten a fiatalságnak, részleteibe menõen tudni arról, hogy honnan jöttünk, hogyan éltünk és mit
csináltunk. Továbbá az ilyen eseményekkel a minket
befogadó európai kultúráknak is tudunk valami
mást a velünk kapcsolatos teljesebb kép kialakítása
érdekében mutatni a közelmúltunk csikósain, a pirospaprikánkon és gulyáslevesünkön kívül, amelyekre mi tejes mértékben szintén büszkék vagyunk!
Sajnálatosan, ahogyan annak idején – mivel a
magyar életforma része volt – a játékok megrendezéséhez elég volt a békeidõ, az emberek és a lovak,
ma az említettek megléte mellett még a pusztai játékok megrendezéséhez is komoly szervezés és támogatás szükséges, akiket itt feltétlenül meg kell
említenünk!
A Puszták Népe lovasviadal lebonyolításához komoly segítséget nyújtottak: Galgahévíz önkormányzata, Dr. Basa Antal polgármester, Benik József –
Scorpio transz, Sós Autó kft., Hóka Mihály, Grózer
Csaba (íjkészítõ), Kelemen Lajos (nyílvesszõk), Kerecsen Bt. (nyílvesszõk). Az ezüstveretes kantárokat, tarsolyokat és öveket Ricu Gyula készítette,
aki egyben az öveket és a tarsolyokat felajánlotta a
gyõztes és helyezett lovasoknak.
A nemes küzdelmek az elõbbiekben említett komoly, értékes és a viadal szellemének megfelelõ korhû díjakért folytak. A díjak és a játékok végeredménye alapján azok elnyerõi az alábbiak voltak:
I. hely: Varga Sándor – Turul Hagyaték Egyesület, Révkomárom, Díj: ezüstveretes
kantár, tarsoly, veretes öv.
II. hely: Víg Zoltán – Turul Íjász Lovas Egyesület, Szentendre. Díj: ezüstveretes kantár, tarsoly.
III. hely: Szõlõsi Kálmán – Turul Íjász Lovas
Egyesület, Szentendre. Díj: ezüstveretes kantár.
IV. hely: Vermes István – Turul hagyaték Egyesület, Révkomárom. Díj: dekorált magyar íj (Grózner Gyula készítette és
ajánlotta fel).
Mészáros Gyula
OKTÓBER
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
Galgamenti Népfõiskola
Közhasznúsági beszámoló 2003
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
2003. évi bevételek:
901.715.KAC pályázat
814.625.SZJA 1 százalék
46.241.Saját bevétel
36.500.Kamat
4.349.2003. évi kiadások:
Irodaszer,könyv
Posta, telefon
Utiktsg
Bankköltség:
Ösztöndíj:
Másoló javítás:
Energiaköltség:
Föld napja, Komposztbuli
nagyobb ajándékai:
Egyéb:

822.063.206.045.174.497.41.625.15.859.10.000.52.718.50.000.-

Áthozat 2002-rõl:
Bevétel:
Kiadás:
Átvitel 2004-re:

104.918.901.715.822.063.184.570.-

74.000.221.119.-

VAGYON FELHASZNÁLÁS KIMUTATÁSA
Az anyagi javak felhasználása a számviteli beszámoló szerint történt.
Az eszközök felhasználása rendeltetés szerint.
Az SZJA 1 százalékot 46.241 Ft-ot a kuratórium
döntése értelmében a fenntartási költségekre
fordítottuk.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
10.000 Ft-os ösztöndíjat kapott Molnárné Deák Erika – kutatási anyag készítése
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL,
ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL STB.
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Központi Környezetvédelmi Alap
Célelõirányzat
Vizi Györgyi magánszemély
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RENDSZERES PROGRAMJAINK
2004-BEN
Minden csütörtökön 18 órától JÓGA
Minden szerdán 17 órától (illetve a megbeszélés
szerint változhat) AUTOGÉN TRÉNING

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK:
Tápiószelei Kirándulás
Október 9. szombat 8 óra
Turai, galgahévízi, vácszentlászlói és zsámboki iskolásokkal kirándulunk Tápiószelére az Agrobotanikai
Központba és Baji Béla Permakultúrás gazdaságába. Ez a program az iskolások õszi Komposztbulijának elsõ állomása.
Népfõiskolai Évnyitó – Születés Hete
Október 13. szerda 18 óra
Országos rendezvény sorozathoz csatlakozunk,
másrészrõl 15 éves a népfõiskolánk is, így a mi születésnapunk is adta az apropót, hogy e témát dolgozzuk fel.
„Áldott állapotban”
Vincze Krisztina a Bábaszövetség elnöke, szülésznõ
tart elõadást a szülés élményérõl, csodájáról.
A rendezvényt megnyitja: dr. Jancsy György nõgyógyász, háziorvos
Szakmai vendégeink továbbá: Mácsay Sándorné
védõnõ, Orosz Katalin klinikai szakpszichológus
Várunk minden népfõiskolást, érdeklõdõ szakmabelit, kismamát, leendõ kismamát, hogy megoszthassuk a születés élményét másokkal is.
Belépõdíj: 300 Ft
Terülj, terülj asztalkánk lesz ismét, kérjük valami
ropogtatni valót hozzatok!
Komposztbuli Vácszentlászlón
Október 27. szerda 10-16 óráig
Nagy szeretettel köszöntjük KRISTÓF
JÁNOST 75. születésnapja alkalmából. Köszönjük azt a sok munkát, amit falunk érdekében
tett. Sok boldogságot kívánunk! (Szerkesztõség)
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A Galgamenti Kábeltelevízió tájékoztatója
Örömmel értesítjük, hogy a Galgamenti Kábeltelevízió hamarosan megkezdi szolgáltatását Galgahévízen. A
Bagot, Hévízgyörköt és Galgahévízt összekötõ optikai hálózat elkészült, jelenleg a helyi elosztóhálózat szerelése
folyik. Ebben a hónapban elkezdõdhet az elõfizetõk csatlakoztatása a folyamatosan épülõ hálózatra. Az alábbi mûsorok kerülnek továbbításra a hálózaton. Az M betûvel jelöltek részben, vagy teljesen magyar nyelvûek.
Alapcsomag
1) EUROSPORT
M
Sportközvetítések magyar kísérõhanggal
C02
2) M2
M
A magyar közszolgálati TV mûsora
C03
3) Duna TV
M
A magyar közszolgálati TV mûsora
C04
4) Cool
M
Magyar nyelvû szórakoztató mûsorok
S03
5) TV5
Francia közszolgálati mûsor
S04
6) PAX TV
M
Vallási mûsorok
S05
7) ROMANTIKA
M
Szinkronizált TV sorozatok
S06
8) VIVA
M
Könnyûzenei mûsorok
S07
9) VIASAT 3
M
Magyar nyelvû szórakoztató mûsorok
S08
10) ATV
M
Magyar kereskedelmi TV
S09
11) FOX KIDS/SPORT
M
Magyar nyelvû gyermekmûsorok/sport angolul
S10
12) RTL Klub
M
Magyar nyelvû kereskedelmi TV
C06
13) Hír TV
M
Magyar nyelvû hír TV
C07
14) GALGATV
M
Helyi mûsorok, információk, hirdetések
C08
15) SPEKTRUM
M
Ismeretterjeszõ mûsorok
C09
16) TV2
M
Magyar nyelvû kereskedelmi TV
C10
17) MTV
M
A magyar közszolgálati TV mûsora
C11
Bõvített csomag
18) Filmmúzeum
M
Magyar nyelvû filmcsatorna
C12
19) SPORT1
M
Sportmûsorok
S11
20) NAT.GEOGR.
M
Ismeretterjesztõ mûsorok
S12
21) DISCOVERY
M
Ismeretterjesztõ mûsorok
S13
22) MINIMAX
M
Magyar gyermekmûsorok
S14
23) HALLMARK
M
Szinkronizált amerikai TV-filmek
S15
24) BBC PRIME
M
Szórakoztató angol nyelvû mûsorok magyar felirattal
S16
25) REALITY
M
Balesetek, katasztrófák stb. magyar kísérõhanggal
S17
26) MEZZO
Komolyzenei mûsorok
S18
27) TRAVEL
M
Utazási magazinok
S19
28) Fashion TV/P.G.
Divatmûsorok/éjszakai szexmûsorok felnõtteknek
S20
29) AXN
M
Akciófilmek, szórakoztató mûsorok
S21
30) PRO 7
Német nyelvû kereskedelmi mûsor
S22
31) BBC WORLD
Angol nyelvû hírmûsorok
S23
32) Budapest TV
M
Magyar nyelvû kereskedelmi TV
S24
33) Hálózat TV
M
Magyar kereskedelmi TV
S25
34) CLUB
M
Nõi témák
S26
35) Animal Planet
M
Ismeretterjesztõ mûsorok
S27
36) MTV2POP
Könnyûzenei mûsorok
S28
Prémium csatorna
37) HBO

M

Magyar nyelvû filmcsatorna

C05

Akciós csatlakozási díj:

Egyösszegû befizetés esetén: 25.000 Ft
Két részletben
15.000+10.000 Ft

Elõfizetési díjak 2004-ben

Alapcsomag:
Alapcsomag+HBO
Bõvített csomag:
Bõvített csomag +HBO
HBO:

2.100 Ft/hó
4.400 Ft/hó
3.500 Ft/hó
5.800 Ft/hó
2.300 Ft/hó

A csatlakozási díj tartalmazza az utcai csatlakozótól 1 db TV-készülékig terjedõ szakasz munka- és anyagköltségét, melyet a kiépítés és szerzõdéskötés után kell kifizetni. A bekapcsolás után legalább két szabványos, jól mûködõ, kábeltelevíziós vételre alkalmas Tv-készülék számára biztosítunk megfelelõ jelszintet. Két, vagy annál több
készülékhez való kiépítést a helyszínen adott árajánlat alapján vállaljuk. Érdeklõdni a 414-943-as, 421-523-as telefonszámon, vagy az ÁRVÁCSKÁS virágboltban lehet Bagon, a szolgáltatóház földszintjén.
Tisztelettel:

OKTÓBER

a Galgamenti Kábeltelevízió munkatársai
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SULI-HÍREK
Szeptemberben történt
Az iskolai év elsõ hónapja ismétlésekkel telt. A tanulók a nyár folyamán sajnos sokat felejtettek, ismét bele kell rázódniuk a tanulásba. Vissza kell
kapcsolódni az iskolai életbe, a szabályok betartása a nyári szabadság után nem könnyû.
***
Az ötödik osztály számára a legnehezebb minden
évben a felsõ tagozatba való beilleszkedés. Az új
tantárgyak nagy kihívást jelentenek a diákoknak.
Az új tantárgyak természetesen új tanárokat is
jelentenek, valamint az osztályfõnök személye is
megváltozott. Az új helyzethez mindenki másképp alkalmazkodik.
***
Tizenöt fõvel megalakult a serdülõ-elõkészítõ foci-csapat. Lelkes tanulóink hetente két edzésen
vesznek részt, s hetente játszanak egy-egy bajnoki mérkõzést. Eddig a sikerek még elmaradtak,
de nagyon jó felkészülést jelent az õszi idény a tavaszi bajnokságra. Köszönettel tartozunk a bajnokságban részt vevõ csapatoknak (Iklad, Tura,
Mogyoród, Erdõkertes, Kistarcsa, és Gödöllõ Pelikán), hogy részt vehetünk már az õszi fordulóban is. Sokat kell még a gyerekeknek tanulniuk,
de bízunk benne, hogy egyre jobban fog menni a
játék.
***
A mûvelõdési ház által meghirdetett madárijesztõ
készítõ versenyben is lelkesen vettek részt az alsóbb osztályok. A Szüreti alkalmával történt az
eredményhirdetés. A legszebb és legötletesebb
madárijesztõt a 2. osztályosok készítették. A többi remekmû azonos helyezést kapott. A Szüreti
felvonulás alkalmával idén is sok tanulónk öltözött népviseletbe, ezzel is színesítették a forgatagot.
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***
Minden osztályban lezajlottak az elsõ szülõi értekezletek, ahol az év fontosabb eseményeit beszélhették meg a pedagógusok a szülõkkel.
***
A Galga Természetbarát Egyesület is megtartotta elsõ vezetõségi ülését, ahol rögzítettük a tavaszi Galga túra idõpontját, valamint határoztunk
egy oktatási központ létrehozásáról, ahol a versenybírók képzése történik majd.

OKTÓBERI ELÕZETES
PAPÍRGYÛJTÉS!
Október 18-tól október 22-ig papírgyûjtést
tartunk az iskolában, az összegyûjtött papírért kapott pénz az osztályok és az iskola
kasszájába kerül majd. Az óvodások elvihetik az iskolába, az érte járó pénz az ovié
lesz!
j
Az iskolai házirend újra fogalmazása is ennek
a hónapnak a feladata lesz.
j
Az õszi szünet november 2-tól november 5-ig
tart, elsõ tanítási nap a szünet után: nov. 8.
G.Cs.I.
OKTÓBER
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LABDARÚGÓ HÍRADÓ

EREDMÉNYEK:
Pécel II. - Galgahévíz 1 : 0
/0 : 0/
A mutatott játék és az eredmény is csalódást okozott, a gólképtelenségünk pedig több, mint bosszantó volt.
Galgahévíz-Hévízgyörk
2:3
/0:2/
Góllövõ: Csoma K., Gódor G.
Adtunk a Hévízgyörknek egy félidõnyi elõnyt, utána
a második játékrészt végig rohamoztuk, de a
szerencse sajnos elpártolt tõlünk.
Valkó-Galgahévíz
0:1
/0:0/
Góllövõ: Traista
Lélektanilag nagyon fontos gyõzelmet arattunk, és
végre ismét egységes csapat voltunk.
Galgahévíz-Mogyoród
2:2
/2:0/
Góllövõ: Maka, Darnyik.
A listavezetõ ellen két gólos elõnyünk után egy kicsit keserû a szánk íze, de a fiúk bebizonyították,
hogy tartalékos csapat nem létezik.
Kistarcsa II - Galgahévíz
2:0
/2:0/
Helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni, mivel a
Kistarcsa 5 perc alatt “talált” két gólt.
Terveink szerint az elkövetkezendõ idõkben
szeretnénk nyilvánosságot adni azoknak a magánszemélyeknek vagy vállalkozóknak, akik anyagilag
támogatják a csapatot. /sportszervásárlás, vacsorameghívás stb./
Most olyanok neve következik, akik az elmúlt három
hónapban hozzájárultak mindezekhez: Reméljük,
hogy példájuk követendõ lesz.
- BENCZE JÁNOS vállalkozó
- FERCSIK JÁNOS mg-i vállalkozó
- MÉSZÁROS JÓZSEF autószerelõ
- VANÓ ANDRÁS vállalkozó
- MÉSZÁROS VENDEL mg-i vállalkozó
- BOLBÁS MIHÁLY vállalkozó /Szabadság u./
- FESTÉKBOLT Galgahévíz
- GALGAHÉVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
OKTÓBER
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Külön köszönet azoknak, akik erkölcsileg és
munkájukkal járulnak hozzá a csapat mûködéséhez:
- HAJDÚ MIHÁLY
- id. MÉSZÁROS ANTAL
- GÁBOR JÓZSEF
- id. KESERÛ ISTVÁN
- ifj. MÉSZÁROS ANTAL
Köszönjük! Hajrá Hévíz !
Mészáros Csaba
edzõ
***
Ui.: Örömmel tudatjuk községünk sportszeretõ
lakóival, hogy Galgahévíz serdülõ labdarúgó elõkészítõ csapata kissé késve ugyan, de megkezdte
bajnoki szereplését.
Két mérkõzésen vagyunk túl. Minden kezdet nehéz,
de most a lényeg az alapok megtanulásán, és a
mérkõzések hangulatának megismerésén van.
Eddigi eredmények:
Mogyoród- Galgahévíz
13:0
/6:0/
Galgahévíz-Tura
0:10
/0:4/
A csapat edzõje: Vandornyikné Sára Ilona igazgatónõ, intézõje Gombosné Csákány Ibolya.
Az õsszel itthon még egy mérkõzést játszunk,
október 12-én kedden 16 órakor Kistarcsa ellen.
Jöjjenek, buzdítsák fiataljainkat !
Hajrá Hévíz !
Dr. Basa Antal
a csapatra vigyázó

AKCIÓ!!! AKCIÓ!!!
Örömmel értesítjük Galgahévíz azon lakosait,
akik a szennyvíz-csatornára eddig még nem
kötöttek rá, hogy a kedvezményes
befizetési lehetõséget 2004. október 31-ig
meghosszabbítottuk!

AKCIÓ!!! AKCIÓ!!!
OKTÓBER
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AKCIÓ A
VILÁGTAKARÉKOSSÁG
ALKALMÁBÓL
2004. október 04-tõl október 29-ig
1. BETÉTAKCIÓ
Akciós Takarékszelvény
1-30 napig
1%
31-60 napig
2,5 %
61-90 napig
27,25 %
átlagos hozam
10,25 %
(EBKM 10,39 %)
A takarékszelvény 3 hónap után nem kamatozik!
2. BANKSZÁMLA MELLETTI EGYSZERI 3
HÓNAPRA LEKÖTÖTT BETÉTAKCIÓ
I. Lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink részére:
lekötött összeg:
kamat %/év
600.000 Ft-ig
9,8 %
600.001- 1.500.000 Ft-ig
10,0 %
1.500.001 Ft-tól
10,5 %
II. Pénzforgalmi bankszámla mellett lekötött betét
lekötött összeg:
kamat %/év
800.000 Ft-ig
9,5 %
800.001- 1.800.000 Ft-ig
9,7 %
1.800.001 Ft-tól
10,2 %
Részösszeg felvételére nincs lehetõség! A lekötési
idõ elõtti felvét esetén a betét nem kamatozik! A lekötött betét 3 hónap után nem kamatozik!
3. SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ
- Bankkártya tagsági díj
az akció alatt ingyenes!
- Lakossági bankszámla nyitás
az akció alatt ingyenes!
- Pénzforgalmi bankszámla nyitás
az akció alatt ingyenes!
Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága
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Vigyázat, csalnak!

Szélhámos villanyszámlások
Az utóbbi idõben Miskolcon és Budapesten is
több olyan ügyfél kereste fel az ELMÜ, illetve az
ÉMÁSZ valamely ügyfélszolgálati irodáját, aki
tartozás megfizetésére vonatkozó felszólítót kapott, bár állítása szerint ezt a tartozását rendezte.
Amikor az áramszolgáltató ügyintézõje kérte a
befizetést igazoló bizonylatot, egy egyszerûsített
számlát mutatott be az ügyfél. Azonnal világossá
vált, hogy mi történt, és az ELMÜ/ÉMÁSZ munkatársa tapintatosan, óvatosan és nagy empátiával közölte, hogy a reklamáló fogyasztó csalás áldozata lett, a tartozása továbbra is fennáll és azt
meg kell fizetni.
A bûncselekmény úgy történik, hogy a csaló
hozzájut egy számlatömbhöz, majd az ELMÜ
vagy ÉMÁSZ nevében felkeresi a fogyasztókat,
akik rendszerint hiszékeny, idõs emberek. A fogyasztásmérõ leolvasását követõen kézzel kiállítja a számlát, amelyen kb. akkora összeg szerepel,
melyet az áldozat vélhetõen a helyszínen ki tud
egyenlíteni, majd a készpénz átvételét követõen
átadja a kiállított számla elsõ példányát és távozik a helyszínrõl. Az áldozat azt hiszi, hogy tartozását rendezte, és nem érti, miért kap mégis fizetésre felszólító levelet.
Ezekben az esetekben az ELMÜ/ÉMÁSZ
ügyintézõi tájékoztatják az ügyfelet, mit tehet:
tegyen rendõrségi feljelentést ismeretlen tettes
ellen, és a feljelentéshez csatolja az átvett számlát. Társaságunk is tájékoztatja a területileg illetékes rendõrséget a bûncselekményrõl, de a feljelentés megtétele a sértett dolga. Az ügyfél tartozása továbbra is fennáll, az ismeretlen által elkövetett csalás nem késlelteti a tartozás következményeit (felszólítás, kikapcsolás, kamat felszámítás stb.).
Az ELMÜ vagy az ÉMÁSZ nevében a fogyasztási helyet felkeresõ munkatársaink vagy
külsõ megbízottaink egységes igazolvánnyal rendelkeznek, melynek valódiságát a hátoldalán lévõ
ingyenesen hívható telefonszámon ellenõrizni lehet.
ELMÜ
Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester
Felelõs szerkesztõ: Mészáros Zsuzsa
Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió, Aszód (20-949-1152)
Készült az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdájában
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