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INGYENES

GALGA
Havonta megjelenô olvasnivaló
Kosztolányi Dezsõ

HALOTTI BESZÉD

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él
s mint fán se nõ egyforma-két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e fõt, ez összeomló.
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlanködbe vész
kõvé meredve,
mint ereklye
S rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka.
Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
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HÉVÍZ
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd s ahogy zengett fülönkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrégí.
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt õ az egyetlenegy.
Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”
majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.
1933

T A R T A L O M B Ó L :
• Gomolyfelhõk a falu felett – Kortörténeti elbeszélés
• Mûködik a Kábel TV!
• A Galgamenti népfõiskola programjai
• Muchas Gracias! – Nagyon köszönjük!
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület a 2004. november 02-án tartott ülésén tárgyalt a Körjegyzõség adóigazgatási
tevékenységérõl. A napirend keretében megállapítást nyert, hogy ez évben 3.203.100.- Ft a beszedendõ kommunális adó, melybõl befolyt 2.517.894.- Ft.
Az iparûzési adóbevétel pedig 18.061.960.- Ft.
Gépjármûadó elõírás ez évre 13.313.520.- Ft, melybõl szeptember 30-ig 8.218.027.- Ft a bevétel. A csatornamû hozzájárulásnál még vannak tartozások. E
helyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy a behajtás elkerülhetõsége érdekében a tartozást rendezzék. A
hivatal munkájáról a Képviselõk elismerõen szóltak.
Második napirendi pontként a Mûvelõdési Ház
igazgatója számolt be az elmúlt évi munkáról. A
részletes elõterjesztésben az intézményvezetõ szólt
a személyi és a tárgyi feltételekrõl is. Sajnos a benyújtott mûvelõdési ház felújítási SAPARD pályázaton nem nyert az Önkormányzat.
A Képviselõ-testület tagjai elismerõen szóltak a
mûvelõdési házban mûködõ csoportok tevékenységérõl is.
Egyebek napirendi pont keretében Dr. Basa Antal
polgármester tájékoztatta a Képviselõket, hogy október elseje óta a buszok a Kegyeleti parknál is
megállnak. Köszöni mindazoknak a munkáját, akik
a buszmegálló kialakításában közremûködtek.
A Polgármester Úr tájékoztatást adott továbbá
arról, hogy a Galga Kábel Televízió kiépítése
megkezdõdött és folyamatosan zajlik Galgahévízen, valamint arról, hogy Hévízgyörk és Galgahévíz között közvilágítási lámpatestek felszerelésérõl tárgyalnak Hévízgyörk polgármesterével.
Szólt továbbá arról,
hogy elõkészítõ munka folyik vezetési szinten, hogy
a jövõben a Tura-Galgahévíz csatornahálózatot
és tisztító telepet a Galgamenti Vízmû Kft. üzemeltesse. Errõl folyamatos tájékoztatást fog adni
a testület számára.
Dr. Jancsy György háziorvos és Dr. Basa Antal
polgármester tájékoztatták a testületet arról, hogy
elõkészítõ munka folyik
abban, hogy 2005. július
elsejétõl Tura-Galgahévíz-Hévízgyörk háziorvo-
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sai a jelenlegi készenlét helyett éjszakai központi
ügyeletet lássanak el. A polgármester úr tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy az óvoda felújítási
pályázatát még nem bírálták el.
Örömmel jelezte, hogy Tura-Zsámbok-Vácszentlászló és Galgahévíz Önkormányzatai 16 millió
Ft-os támogatást nyertek egy új konténerszállító
gépjármû vásárlásához. (Saját erõ Galgahévíznek
kb. 1,2 MFt.)
Következõ, egyebek napirendként az általános iskola és az óvoda alapító okiratát módosították a
képviselõk a tevékenységi körök bõvülése miatt, valamint amiatt, hogy az általános iskolában szeptembertõl a Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye kihelyezett tagozata mûködik (ütõhangszer).
A Képviselõk egyhangú szavazással módosították
a szociális rendeletet, valamint elfogadták az új
gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendeletet, melyek a hivatalban félfogadási idõben megtekinthetõk.
Ezt követõen a testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést bírált el.
Az Önkormányzat és a Körjegyzõség munkáját
érintõ kérdésekben félfogadási idõben szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel:
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Dr. Král László
körjegyzõ
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A Galgamenti Kábeltelevízió tájékoztatója
Örömmel értesítjük, hogy a Galgamenti Kábeltelevízió megkezdte szolgáltatását Galgahévízen. A következõ mûsorok kerülnek továbbításra a hálózaton. Az M betûvel jelöltek részben vagy teljesen magyar nyelvûek.
Alap csomag
1. EUROSPORT
2. M2
3. Duna TV
4. Cool
5. TV5
6. PAX TV
7. ROMANTIKA
8. VIVA
9. VIASAT3
10. ATV
11. FOX KIDS/SPORT
12. RTL Klub
13. Hír TV
14. Galga TV
15. SPEKTRUM
16. TV2
17. MTV
Bõvített csomag
18. Filmmúzeum
19. Sport 1
20. Nat. Geogr.
21. Discovery
22. MINIMAX
23. HALLMARK
24. BBC PRIME
25. REALITY
26. MEZZO
27. TRAVEL
28. Fashion TV /P.G.
29. AXN
30. PRO 7
31. BBC WORLD
32. Budapest TV
33. Hálózat TV
34. CLUB
35. Animal Planet
36. MTV2POP
Prémium csatorna
37. HBO

M Sportközvetítések magyar kísérõhanggal
M A magyar közszolgálati TV mûsora
M A magyar közszolgálati TV mûsora
M Magyar nyelvû szórakoztató mûsor
Francia közszolgálati mûsor
M Vallási mûsorok
M Szinkronizált TV sorozatok
M Könnyûzenei mûsorok
M Magyar nyelvû szórakoztató mûsorok
M Magyar kereskedelmi televízió
M Magyar nyelvû gyermekmûsorok/ Sport angolul
M Magyar nyelvû kereskedelmi TV
M Magyar nyelvû hírtelevízió
M Helyi mûsorok, információk, hirdetések
M Ismeretterjesztõ mûsorok
M Magyar nyelvû kereskedelmi TV
M A magyar közszolgálati TV mûsora

C02
C03
C04
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
C06
C07
C08
C09
C10
C11

M Magyar nyelvû filmcsatorna
M Sportmûsorok
M Ismeretterjesztõ mûsorok
M Ismeretterjesztõ mûsorok
M Magyar gyermekmûsorok
M Szinkronizált amerikai TV filmek
M Szórakoztató mûsorok magyar felirattal
M Balesetek, katasztrófák stb. magyar kísérõhanggal
Komolyzenei mûsorok
M Utazási magazinok
Divatmûsorok/Éjszakai mûsorok felnõtteknek
M Akciófilmek, szórakoztató mûsorok
Német nyelvû kereskedelmi mûsor
Angol nyelvû hírmûsorok
M Magyar nyelvû kereskedelmi TV
M Magyar kereskedelmi TV
M Nõi témák
M Ismeretterjesztõ mûsorok
Könnyûzenei mûsorok

C12
S12
S12
S13
S15
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28

M Magyar nyelvû filmcsatorna

C05

Akciós csatlakozási díj december 15-ig: Egyösszegû befizetés esetén:
25.000 Ft
Két részletben:
15.000 + 10.000 Ft
Elõfizetési díjak 2004-ben:
Alapcsomag:
2.100 Ft/hó
Alapcsomag + HBO
4.400 Ft/hó
Alapcsomag + bõvített csomag:
3.500 Ft/hó
Alapcsomag + bõvített csomag + HBO:
5.800 Ft/hó
HBO:
2.300 Ft/hó
A 2004. december 15-ig jelentkezõk sorsoláson vesznek részt. A nyeremények a következõk:
Elsõ díj: 25.000 Ft – Második díj: 12,500 Ft – Harmadik díj: 6.250 Ft
Október végén sikeresen beüzemeltük a községet a fejállomással összekötõ optikai hálózatot, így november folyamán a következõ utcákban lesz elérhetõ szolgáltatásunk: Vörösmarty u. - Hunyadi u. - Úttörõ u. - Béke u.,
Petõfi u. - Mikszáth u. - Arany J. u. - Fõ u. - Szabadság u.
Az elmúlt napokban megkezdtük a bekötéseket és mikorra ezek a sorok megjelennek, már számos otthonban mûködik a szolgáltatás, reméljük mindenki megelégedésére.
Tisztelettel:
A Galgamenti Kábeltelevízió munkatársai
NOVEMBER
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Olvasóink írták

GOMOLYFELHÕK A FALU FELETT
Kortörténeti elbeszélés 1. rész
A mai ifjúság, mint általában – tisztelet a kivételnek – csak a jelen történéseivel, az adott kor zenei,
kulturális, sport és igen ritkán történelmünkkel, a
gazdaság fejlõdésének és annak kialakulásával foglalkozik. Ritkábban vizsgálják a múlt örökségét, elõdeink küzdelmes életét, a föld szeretetét és az ahhoz való
ragaszkodást, amely évszázadokon keresztül meghatározója volt fennmaradásunknak, közösségünk és
községünk fejlõdésének.
***
Antal éjfél után felébredt. Ilyenkor papucsban kicsoszogott az udvarra, rágyújtott egy cigarettára és jóízûen belefüstölt az éjszakai sötétségbe. A papucsfelvétel
és a gyufa csiszolása azonban nem ment zaj nélkül, és
felesége még álmából is felneszelt rá. Átszólt a másik
szobából: Ne zavarj, ne rontsd a levegõt Antal azzal a
büdös bagóval. Antal nem válaszolt. Ilyenkor az éjszakai hûvös levegõn a cigarettafüst íze is más volt. Eszébe jutott ifjúsága, szabadabban tudott emlékezni a régi vidám dolgokra, tervei is világosabbak voltak. Most
éppen azon elmélkedett, hogy a nagyvilág és az ország
belsõ társadalmi átalakulása közben, hogyan lehetne
megtartani a közös, õsei által megszerzett vagyont, javakat, szeretett feleségének, Margitnak, és gyermekeinek, amíg a keletrõl bejött, mindenki számára ismeretlen eszmei áramlat érthetõvé és számunkra is elfogadhatóvá válik. Magyarán kimondva: valami majd
lesz belõle. Senki, egyetlen gazdálkodó, földmûves sem
tudhatta elõre, hogy az õseik által évszázados, keserves munka árán megszerzett vagyon és az akkori általános jólét megteremtése, annak hirdetése késõbb milyen megrázó emberi megaláztatás, kirekesztés következménye lehet, ami kihat a család, a gazdaság, a kultúra és az általános felemelkedés országos és helyi életére, ami sajnos bekövetkezett. Mindenki számára tudott, és ismert volt, hogy Antal és a hozzá hasonló gazdálkodó emberek a község életében, annak alakításában mindenkor emberi és anyagi jó képességeikhez
mérten igyekeztek tenni is. Bántotta önérzetüket, ha
valakit azért bélyegeztek meg, vagy ítéletek el, mert
pár hold jótermõ földje volt, pláne, ha mellé még jól
gazdálkodott is, melynek révén elõnyökre tettek szert
a köz – és családjuk boldogulására. Természetesnek
vették azt is, hogy mindenkor a hatalmat birtokló osztály uralkodik. De elítélték, hogy egy adott kor jeles,
neves, becsületesen dolgozó gazdái már nem megbecsült tagjai a közösségnek, hanem „zsíros parasztok”, s
a szó legszorosabb értelmében kulákok lettek, amit
mindenáron igyekeztek a lakosság tudatába, érzékvilágába beletáplálni. Figyelmen kívül hagyták az ember
igazi értékét, becsületes munkáját, tiszteletét, erkölcsét, hitét és fõleg hazafias érzelmét.
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Antal nagyon sajnálta és szûk körben – ha ezt megtehette – nagyon nehezményezte, hogy több gazdatársát a nemzeti ünnep közeledtével a községi közösségbõl kizárták, elvitték, hogy ne tudjon ártani. Mindezt
több gazdatársa, Mihály sógora tudta, tapasztalta,
mondta, amikor készülõdtek az ünnepekre. Ezt meghallva aztán csak a gyertya lángja lobogott, mindenki
szomorú lett, senki nem válaszolt. A szemekbõl könny
csordult, s mint patak vize folyt végig a munkában
megedzett ráncos arcokon. Antal arca már a zsenge
pírból lilára változott a dühtõl. Tudta, hogy itt van közöttük a faluban az az ember, aki mindennek, a helyi
konfliktusoknak az oka, aki a halál kaszáját feni, jövõjüket és örökségüket elgyalázta, összevérezte, s reményeiket igyekszik elnémítani. Olyan tekintettel nézett
körül családján és szerettein, mintha keresne valamit,
amivel agyonvághatná. Néhány perc múlva zörren az
utcai vaskapu. Mint derült égbõl a villámcsapás, érkezik a hír: hazaengedték az öreg kanászt, a Jani bácsit.
A hír hallatán Antal nagyot sóhajtott, aztán leült az
udvari kispadra. Hála Istennek, zengedezte. Odakünn
derengett már. Esett egy-egy szó csendesen és lassan
kivilágosodott minden. Ki így, ki úgy, kénytelen volt
elfogadni az elvesztett háború által ránk mért elkerülhetetlen rendszerváltást, amit történelmi csapásnak
éreztünk.
Margit késõbb az emberek túlfûtött politikai érzéseit
hûtve, azt mondta, hogy õ elmegy, ad az állatoknak, no
meg fejni is kell. Amikor visszajött, két szép gyermekével odaült az ágy végén lévõ kispadra, de férjére,
Antalra nem nézett, és igyekezett úgy ülni, hogy a világért se legyen kényelmetlen neki.
A nagy változások akaratlanul is bekövetkeztek.
Pártok alakultak, amelyek ilyen-olyan emberi gondolatokat néhány pozitív, mindenki számára elfogadható
eszmét, jobblétet ígért, vagy helyezett kilátásba. De a
legtöbb párt negatív, követhetetlen eszméket, olyan
felemelkedõ életszínvonalat ábrázolt, amelyet azon
ban az egyszerû halandó emberek és a fiatalság javarésze kétséggel fogadott. Antal sokáig szótlanul ült
egyik sógorával, és a közben hozzájuk csatlakozott
szomszéddal, s csendesen szívták a nehezen beszerezhetõ bagót. Mihály sógor szakította meg a csendet: –
Hallottátok-e, hogy kik jöttek haza a frontról, ill. a fogságból? Egyikük sem válaszolt. Sajnos rossz hírek jártak. Egyre kevesebb volt a remény, mert sokan, akik
a doni harcok után hazajöttek, itthonról újra elvitték
vagy ha nem, a megszálló által elvitt védelmi munka
(robot) során itthon lelték halálukat. Rövid emlékezési
beszéd után, megint nagyokat hallgattak.
(folytatjuk)
Kristóf János
NOVEMBER
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A mûvelõdési ház híreibõl
Készülõdés karácsonyra!
– Felnõttek részére: november 27-én szombaton
– Gyerekek számára: december 15-én szerdán
Jelentkezni a mûvelõdési házban személyesen
vagy a 460006-os vagy a 30/494 9599-es
telefonszámokon lehet

Olvasóink írták...
Általános iskolai osztálytalálkozó
1954-2004
2004. október elején osztálytalálkozót rendeztünk,
mi, akik 1954-ben végeztük a nyolcadik osztályt a
Galgahévízi Általános Iskolában. A templomban a
rózsafüzér után ünnepi szentmisén vettünk részt,
hálát adva a kegyelmekért, áldásért, további életünkhöz segítséget és áldást kérve a Jóistentõl idõs
napjainkra. A szentmise fénypontját jelentette a hét
Salvatoriánus szerzetessel, köztük a Krakkói Rendház elöljárójával, bemutatott szentmise áldozat. Ezt
követõen a GAIA étteremben tartottunk egy rendhagyó osztályfõnöki órát, kinevezett osztályfõnökünk, Erõsvári Pál tanár úr vezetésével.
Osztályunk tanulói az életben megállták helyüket,
példát mutatva az utánunk következõ korosztályoknak. Nem dicsekvésképpen írom le, de tizenegyen
szereztek egyetemi (orvos, mérnök, tanár), ugyancsak tizenegyen technikusi, és tizenhárman szakmunkás végzettséget. Ezúton is szeretnénk megköszönni szüleinknek, tanárainknak, valamint hozzátartozóinknak, vagyis mindenkinek, aki hozzásegített e szép eredményhez bennünket.
A finom vacsora és a vacsora utáni egyéb ínyenc falatok elfogyasztása után azzal a gondolattal váltunk
el, hogy ne csak ötévenként találkozzunk ezután, hanem évenként, hogy legalább egy pohár bor mellett
tudjunk egymásnak örülni, megosztva örömünket
és bánatunkat.
Még egyszer megköszönve mindenkinek a részvételt, a munkát, tisztelettel és üdvözlettel:
Vazul

Kalotaszentkirályon jártunk...
(Beszámolónk a decemberi számban)
NOVEMBER
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
2004. NOVEMBER
NOVEMBERI ELÕZETES
November 13. szombat 15 óra:
Balassi Bálint mûveltségi vetélkedõ
(mûvelõdési házzal közösen)
November 27. szombat 17 óra:
Karácsonyi, adventi asztalidísz
(mûvelõdési házzal közösen)
December 15. szerda 18 óra
Kiskarácsony a népfõiskolán
RENDSZERES PROGRAMJAINK TOVÁBB
FOLYTATÓDNAK NOVEMBERBEN IS
Minden csütörtökön 18 órától JÓGA
Minden szerdán 17 órától AUTOGÉN TRÉNING

OKTÓBERBEN TÖRTÉNT
TÁPIÓSZELEI KIRÁNDULÁS
Október 9. szombat. Turai, galgahévízi, vácszentlászlói és zsámboki iskolásokkal kirándultunk
Tápiószelére az Agrobotanikai Központba és Baji Béla permakultúrás gazdaságába. Ez a program volt az
iskolások õszi Komposztbulijának elsõ állomása.
Borongós, (de legalább nem esõs) reggel indultunk.
Felvettük a szomszédos települések gyermek csapatait és 10 órára érkeztünk Tápiószelére. Az
Agrobotanikai Központ felé vezetõ út hatalmas
nyárfái, sárguló levélsátorral a még zöldellõ aljnövényzettel gyönyörû képet festettek elénk. Az intézet
a kertészeti és szántóföldi magyar növényfajták
génbankja, ahol a sok-sok növénybõl magokat tárolnak, -20 fokon, károsodás nélkül, akár 100 évig is. Kutatási és továbbtermesztési célokra adnak belõle
az érdeklõdõknek, ingyenesen. Van hagyományos
és bio területük, ezen kívül egy szép nagy parkjuk.
Itt láttunk feketediót, a narancseper fát, a török mogyoró fát, cserszömörcét valamint tölgyeket, kocsányos tölgyet és csertölgyet is. Ezek alatt lehullva rengeteg gubacsot is, vagy négy különbözõt. A gubacsdarázs által okozott szövetburjánzásról van szó, melyben a darázs lárvája fejlõdhet ki.
A Komposztbuli program részeként megtekintettük
Baji Béla permakultúrás gazdaságát is. Ahol a síkkomposztálást sajnos nem tudtuk sokáig tanulmányozni, az eleredt esõ miatt. A lényege, hogy a területen egyetlen kapavágás nélkül a gazda úgy szorítja
ki a tarackot, hogy folyamatosan ágakkal, növényi
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maradványokkal, majd földdel fedi a talajt, így azt
tápanyaggal és felületi védelemmel is ellátja.
Minden fát õ telepített, megfelelõ célzattal, például jó
takarmány állatoknak a Gledichia termése, vagy a
gyümölcsfák termése az ember számára fontos. Szintén õ hozott létre egy mesterséges tavat is, ahol törpeharcsákat foghat. A terep dimbes-dombos kialakításúvá lesz. Jelenleg kicsit õserdõre emlékeztet,
hatalmas gödrökkel. Innen termelte ki a termõföldet,
s a mélyedéseket késõbbiekben homokkal tölti fel, de
a sík domborzatot szándékosan alakítja át. Mint mesélte, így különbözõ mikroklímájú helyeket alakít
ki, különbözõ igényû növényeknek.
Tapasztalatszerzéshez érdekes hely tehát az õ tanyája is és az Agrobotanikai Intézet. Ajánlom általános
és szakirányú középiskolásoknak is tanulmányi kirándulásra, fõleg vegetációs idõben, amikor még több növényt lehet a területen megtalálni. Néhány érdekes
növény, amit mi láttunk: téli dinnye, cirok, batáta
(édesburgonya), csicsóka, amarant (gabona, takarmány és zöldségnövény is egyben), hajdina,
repce.
Baji Béla elérhetõsége: munkahelyi telefonszáma:
53/380-071, mobilszáma: 20/58-21-784
NÉPFÕISKOLAI ÉVNYITÓ –
SZÜLETÉS HETE
Születés Hete országos rendezvénysorozathoz csatlakoztunk, másrészrõl 15 éves a népfõiskolánk is,
így a mi születésnapunk is adta az apropót, hogy e témát dolgozzuk fel.
Október 13-án szerdán este találkoztunk Horváthné
Kondor Katával, a Bábaszövetség elnökségi tagjával, a rendezvényt dr. Jancsy György nõgyógyász,
háziorvos nyitotta meg. Elmondta, hogy a környezõ
településeken hogy alakult a születések száma, illetve, hogy nézett ki a MÁV kórházban ez az adat, ahol õ
korábban dolgozott. Érdekességképpen: Galgahévízen az elmúlt 6 évet figyelembe véve legkevesebben
1998-ban születtek, 20 gyermek, legtöbben 2003-ban
26 gyermek. Hévízgyörkön legkevesebben 2003-ban
20 gyermek, legtöbben 2000-ben 32 gyermek. A MÁV
kórházban 1998-ban 1287 gyermek, 2003-ban 1945
gyermek. Áttekintésében beszélt a doktor úr az elmúlt évszázadtól napjainkig, arról, hogyan látták a
terhesgondozást az orvosok, szülészek. Ani néni, védõnõ elmondta, hogy szerencsés helyzetben van, amikor generációkra visszamenõen ismeri a szülõ nõk
családját, helybeli születésû, lakosú lévén. Beszélt a
születések számáról, a császármetszések ez évi 40
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százalékos arányáról, ami felveti a kérdést, miért
ilyen nagy az arányuk? Aztán a terhesgondozás és a
babák látogatásának tapasztalatait elemezte. Kondor
Kata elmesélte, hogy erdõmérnökként Budapestre
került, három gyermeke született, s pályamódosításon kellett gondolkodnia. Így a gyerekek és a szülõ
nõk felé terelõdött élete, kitanulta a bábaságot most a
Szent Imre kórházban dolgozik. Az intézményt szépen felújították nemrégiben, alternatív szülõszobája is lett, sokrétûek a szülésre felkészítõ programjaik,
valamint a szülés után csatlakozni lehet a baba-mama
klubba és szülési élményeket feldolgozó csoportjaikhoz. Említésre került a gátmetszés és a gátvédelem,
születés indítás idõre, valamint az operáció témája is.
Érdekes feltenni a kérdést, miért nõ a császármetszések száma? Egyrészt a túl fiatal anyukáknál (14-15
év), amikor még kialakulatlan a medence, inkább császár mellett dönt az orvos. Másrészt van egy félelem
a fájdalomtól, attól, amit szüleitõl hallott, ami arra indítja a szülõ nõt, hogy az orvos oldja meg helyette a
szülést. Mégis a természetes úton született magzatnak milyen lehet odabenn? Ennek pszichológia oldaláról Orosz Katalin mesélt. Négy fázist különböztetnek meg: egyik a „paradicsomi állapot”, amikor a pocakban mindent készen kap a magzat, aztán a „nincs
kiút”, amikor még zárt a méhszáj és a baba indulna
de még nincs kimeneti lehetõség. Ezután jön a „nyíló
szülõcsatorna” szakasza, amikor egészséges együttmûködéssel átjut a baba a nehézségeken. Végül a
„milyen a világ?”, azaz hideg, túl fényes, anya nélküli,
vagy csendes meghitt, anya mellén biztonságos? E
születési élmény, ahogy a terápiák során bebizonyosodott, oly mélyen meghatározza a gyermek személyiségét, hogy a késõbbiekben is az életében elõforduló
változásokat e szerint kezeli. Félénken, levegõ után
kapkodva, stresszesen vagy nyugodtan, félelem nélkül.
Születésünkre tehát mindannyian emlékezünk, vagy
emlékképekkel rendelkezünk, de csak megfelelõ technikákkal tudjuk felszínre hozni. Ebben tud az érdeklõdõknek Orosz Katalin segíteni.
Érdekes és nagyon fontos dolgokat hallottunk, nemcsak születésünk, de életünkkel kapcsolatban is.
REGIONÁLIS KOMPOSZTBULI
VÁCSZENTLÁSZLÓN
– Október 27. szerda, - 10-tõl, 16 óráig
Óvodások délelõttje
Négy település Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló és
Zsámbok nagycsoportosai már elõzõ nap kiállítási
munkáikkal díszítették fel a Mûvelõdési Ház (egyébként iskolai tornaterem) paravánjait. Igy készültek a
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termésmandalák! címmel hirdettük meg a kiállítást. A vácszentlászlói középsõsök só-liszt gyurma
körlapba nyomták bele a szebbnél szebb magokat, tökéletes díszeket alkottak így. A nagycsoportosok papírformára dolgoztak, mintául a Vajdahunyad vár rózsaablakai szolgáltak. A turai kettes ovisok papír és
vesszõ alapanyagból is készítettek mandalákat. Ráéreztek arra is, hogy lehet emberekkel mandalát alkotni, hisz csak egymás kezét kell megfogni és körjátékba rendezõdni! A zsámbokiak szabályos körcikkekkel és mozaikokkal jelentkeztek. A galgahévíziek
és a turai egyes ovisok is papíron színezhetõ körökkel, majd fonalmunkákkal, végül termésekkel képeztek kört, a mandalát. Képzelhetjük, milyen gyönyörû
háttérrel indult a Komposztbuli!
A köszöntõk után a játékos feladatokban mókuskák
szedték a diót és egérkék a mogyorót, fákról szólt a
mondóka és Hamupipõkék válogatták az összekeveredet magokat, köztük még „kakukktojást” is találtak! Csoportonként készítettek mandalát is. A játékok végén a Zöld Pont Alapítvány képviselõje,
Ortutay Tamás bemutatta, hogyan állíthatják össze
könyvüket: Nagy magos könyv kicsiknek és nagyiknak címmel ez alkalomra készült kiadványt. Van
benne mese, fákról szóló leírások és a komposztálás
tanácsai.
Egy kis reform tízórai, illetve a magok (dió, szelídgesztenye és makk) szétosztása után a vácszentlászlói
ovisok mutatták be a lakodalmast, nagyon kedves rímekkel és aranyo dalokkal, táncokkal. A délelõttöt a
könyvek kiosztása, emlék fakorong átadása, óriás tobozok csereberéje zárta. Nagyon felvillanyozódva,
kellemesen elfáradva mentek haza a kicsik. Hálásan
köszönöm a vácszentlászlói óvónõk áldozatos munkáját, a mûvelõdési ház és a karbantartók, a hivatal, a
Szelektív Kft. részérõl Benke Sándor segítségét is.
Iskolások délutánja
Gyors tereprendezés, papírformák vágása, termények kikészítése után megérkeztek az iskolások, településenkénti 10 fõs csapatai. Köszöntõt ismét Kovács
Sándor polgármester mondott, majd a Népfõiskola
részérõl átvettem a szót. Ezekkel a gyerekekkel jártunk Tápiószelén, a program szakmai része így már
megvolt. Most arra helyeztem a hangsúlyt, hogy tisztázzuk, mi is a síkkomposztálás, amit Baji Béla
permakultúrás tanyáján láthattunk. Ezek után új
megoldásként mesével hívtam fel figyelmüket a
fák fontosságára. A Nagy Magos Könyv kicsiknek
és nagyiknak címû kiadványunk meséjét Ortutay Tamás és Kovács Nóra írták.
A következõ részben azt terveztük, hogy termésekbõl
most az iskolások készítsenek ragasztással mandalákat, úgy, mint korábban az ovisok az óvó nénikkel.
NOVEMBER
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A mandalákról vagyis a kör forma ábrázolásról
Paraszkay Sára pedagógussal beszélgettek. Tudták,
hogy a kör, melynek középpontja és végtelen számú
szimmetriatengelye van. Új információ volt, hogy ez
az ábrázolás koncentrálja a figyelmet. Saját mandalájuk, kész mûvük majd önmagukról szól és mint
tükör, megnézhetik benne magukat, milyenek is valójában? Közben alkotnak, kreatív jókedvüket kiélik, és
a munkájukat hazavihetik otthonuk díszéül. Nagyon
érdekes visszajelzéseket kaptunk tõlük. Volt fiú, aki
végre valamit befejezett az életben, volt, aki úgy
érezte, hogy õ elégedett a képpel. Mindenki csodálatos munkát végzett. Sára lefényképezte alkotásaikat,
hogy megörökítsük õket.

Ezen a délutánon tanultak a gyerekek önmagukról
valamit, ami, bízunk benne, közelebb viheti õket a tudatos környezet szeretet felé. Ehhez segítségül megkapták az ajándékkönyveket (ugyancsak a Nagy
magos… könyvet), valamint értékeltük elõfeladataikat és üvegfestéshez alkalmas kontúrsablonokkal díjaztuk õket. Ezeket a sablonokat a Szilveszter
Mûvek Bt. ajánlotta fel a gyerekek számára.
Az egész napot a Pest megyei Közgyûlés Környezet
és Természetvédelmi Alapja pályázati program segítségével bonyolítottuk le. Köszönjük az összes közremûködõ segítségét, nevezetesen: Paraszkay Sára elõadását, a Zöld Pont Alapítvány munkáját.

KERÉKPÁROZÓK FIGYELEM!
Kérjük fokozott gondot fordítsanak kerékpárjaik kivilágítására, különös tekintettel a ködös, csúszós õszi
idõjárásra. Kivilágítatlan kerékpárral közlekedni rendkívül balesetveszélyes! Nagyon sok a kerékpáros
közúti baleset! Tudomásunkra jutott, hogy a közeljövõben fokozott ellenõrzés lesz az utakon.
Szerkesztõség

% % %

SPORTHÍREK

GEAC - GALGAHÉVÍZ
3:3
A jó erõkbõl álló GEAC ellen nem sikerült a bravúr.
Egy jó iramú mérkõzésen kétszer is mi vezettünk,
de a végjátékban nem tudtuk megõrizni eredményünket.
Gól: Gódor G., Vaigel Cs., Darnyik D.
GALGAHÉVÍZ - ISASZEG II.
2:1
Ragyogó elsõ félidõ után nehézzé tettük magunknak
a mérkõzést, de a jelenlegi helyzetben a gyõzelem
mindenfélekképen dícséretes.
Gól: Vaigel Cs. 2
GALGAMÁCSA - GALGAHÉVÍZ
2:1
Gyenge mérkõzésen egy verhetõ ellenfél megfordítja az eredményt.
Erre mondják: nem elég a mezt kivinni a pályára....
Gól: Gódor G.
GALGAHÉVÍZ - SZADA
3:2
20 percnyi “Csipkerózsika-álom” után bravúros
gyõzelem! /ha még a helyzetkihasználásunkon is
tudnánk javítani..../
Gól: Maka L., Vaigel G., Bolbás N.
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Október hónapban a csapatot anyagilag támogatta
Gregus Zoltán vállalkozó, valamint vacsorameghívást kaptunk a “Mûv.Ház büfé” részérõl Mikusné
Fábián Ildikótól.
Köszönjük!
Mészáros Csaba
edzõ
Serdülõ elõkészítõ csapatunk is befejezte õszi szereplését. A második hazai mérkõzésünkre október
12-én Kistarcsa nem jelent meg, ezért a három bajnoki pontot mérkõzés nélkül a mi csapatunk kapta.
Ezután következett a gödöllõi Pelikán mérkõzés,
melyet a Gödöllõ 3:0-ás félidõ után 8:0-ra nyert
meg. A mérkõzésen már ígéretes támadásaink is
voltak.
Utolsó õszi mérkõzésünket Erdõkertessel játszottuk, és 3:0-ás félidõ után 5:0-ás vereséget szenvedtünk. Széles Bence 11-est védett.
Szeretnénk télen alaposan felkészülni, ezért tervezzük, hogy edzõt foglalkoztatunk a csapatnál.
A sikeresebb tavasz reményében, Hajrá Hévíz !
Dr. Basa Antal
a csapatra vigyázó
NOVEMBER
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Az óvodában történtek
Az õsz sok nevelési lehetõséget kínál. Október
hónapban az évszak adta környezeti változásokkal,
természeti csodákkal, kincsekkel ismerkedtek a
gyermekek a séták és kirándulások alkalmával.
Nagycsoportosainkkal a szõlõ-hegyet barangoltuk be, ahol leszüreteltük az idei szõlõtermést. Szüret közben megfigyeltük a fürtök nagyságát, színét,
formáját. Az õszi gyümölcsök közül nem csak szõlõt,
hanem diót és szilvát is szedtünk. Felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy milyen jóságos hozzánk a természet, mennyi mindennel ajándékoz meg minket.
Hiszen egyik fõ nevelési feladatunk a természet szeretete. A kirándulások sorát Kati óvó néni almáskertje követte. Az üres kosárkák egy-kettõre megteltek a szép, piros almákkal. Köszönetünket a bõ
termésért, almáról szóló verssel és énekkel fejeztük ki.
Az õszi hagyományõrzõ ünnepünkre, a szüreti
bálra idén is nagy izgalommal készülõdtünk. Folyamatosan díszítettük a csoportunkat papírmaséból
készült õszi gyümölcsökkel. Az ügyes kis kezek
gömbölyítették a szõlõszemeket, vágták a papírcsíkokat, hajtogatták a faleveleket. Október 20-án
szerdán, a kisbírók hívó szavára érkeztek a többi
csoport óvodásai és kezdetét vette a bál. A báli hangulatot a népviseletbe öltözött nagycsoportos lányok és fiúk tették teljessé.

Örömmel viselte minden gyermek a hagyományõrzõ ruhadarabokat (bõ ing, bõ gatya, féling, ráncos
szoknya).
A “szõlõhegyi vigadalom” után a Szegény ember
szõlõje címû mesét dramatizáltuk el. Minden gyermek átélte saját szerepét. A mese szerint Palkónak
sikerült megõrizni a szõlõt, õ volt a legügyesebb
csõsz. Minden jó, ha a vége jó! A szegény ember és
a szegény asszony táncával elkezdõdött a szüreti
mulatság, ahol táncolt kicsi és nagy. A talpalávalót a
Galga zenekar húzta. Aki tánc közben megéhezett, a
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nagycsoportos szülõk által készített süteményeket
és pogácsákat fogyaszthatta. A terülj asztalkáról az
õszi gyümölcsök sem hiányoztak. Jó kedvét és táncos lábát senki nem hagyta otthon, mindenki jót
mulatott!
Õszi szervezett programjaink közé tartozik még
a Komposzt buli rendezvényen való részvétel is.
Október 27-én a vácszentlászlói óvoda vendéglátóként fogadta a környék nagycsoportos óvodásait.
Már hetekkel elõtte készültünk erre a programra.
Mandalát festettünk, ragasztottunk különbözõ
anyagokkal és technikával. Gyerekenként három
szütyõt is kellett vinnünk, amelyek készítésébe a
szülõket is bevontuk. A mûvelõdési házban a négy
település (Tura, Vácszentlászló, Zsámbok, Galgahévíz) óvodásai, állat és növény ismeretekkel gazdagodtak játékos vetélkedõ keretében. Közös versenyjáték után csoportonként mandalát készítettünk
õszi termésekbõl.

A vendéglátást követõen zárásként a vácszentlászlói óvodások lakodalmas játékát nézhettük
meg.
Ajándékba minden résztvevõ “Nagy magoskönyv kicsiknek és nagyiknak” címmel ismeretterjesztõ könyvet kapott, amelyet otthon a családdal
közösen tanulmányozhatnak a gyerekek. A szütyõkbe gesztenye, mogyoró és dió került. A tartalmas
délelõtti programot megköszönjük a népfõiskola
szervezõjének, Nagy Andreának és a vendéglátó
vácszentlászlói óvoda dolgozóinak.
Közös összefogással így neveljük gyermekeinket
a természet megismerésére, szeretetére és védelmére!
NOVEMBER
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SULI-HÍREK
A papírgyûjtés
A papírgyûjtés az idén is elérkezett. Mi, hatodikos fiúk
szorgalmasan, az elõre megszokott útvonalon elkezdtük a papírt gyûjteni. Az elsõ állomás a Dobó utca volt,
ott egy aranyos néni közölte velünk, hogy náluk több
taligányi papír is van. Elkezdõdött a kemény munka.
Elhatároztuk, hogy minden hétfõn és pénteken gyûjteni fogjuk a papírt egy hónapon keresztül. Egyre nõtt a
papír-halom Trencsényi Richárdéknál az újságtárolóban. Közben volt pár veszekedés és hangos szó is, de
emellett nagyon sok vidámság. Ricsiéknél a kutyák
néha zavartak minket, mert széthordták a papírt és a
kötegelõ anyagot. Harányi Ádám egy pirinyót félt a
kutyáktól, pedig csak játszani akartak vele. Pászti
Márk a tapétavágó kést átkeresztelte arra, ahogy õ ismerte, vagyis tedi-késnek. A kötegelés jelentette a
legnagyobb gondot, mert a szokásos módon szétválogattuk és összekötöttük az újságot. De azok a nénik és
bácsik megkönnyítették a dolgunkat, akiktõl szépen
összekötve kaptuk a papírt. Akik a végére jöttek segíteni, valójában csak a Blikk újság hátoldalán lévõ
Garfield képregény érdekelte. Sokszor sötétben mentünk haza. A végére egy tonna papír gyûlt össze. Ricsi
anyukája vállalta, hogy leviszi az iskolába autóval a papírt. A gyûjtés közben bejártuk egész Galgahévízt.
Harányi Ádám, Pászti Márk,
Trencsényi Richárd ( a fõ gyûjtõk)
Dányi Richárd, Péter Tamás,
Kovács Dorián 6. o.

Mezei futóverseny Ikladon
Az idén kegyes volt az idõjárás a futókhoz, végre
napsütéses, szép idõben versenyezhettek tanulóink
a körzeti futóversenyen. Kicsi, de lelkes csapatunk a
hat iskola (Bag, Iklad, Aszód Csengei, Aszód Evangélikus, Domony, Erdõkertes) csapataival mérte
össze erejét. Egy-egy korosztályban 35-40 fiú és leány versenyzett, s minden tanulónk dicséretet érdemel becsületes, lelkes futó teljesítményéért.
Az 1-2. OSZTÁLYOSOK között Vanó Tamás második helyezést ért el.
A 3-4. OSZTÁLYOSOKNÁL Feri Árpád I. harmadik lett egyéniben, ebben a korosztályban volt csak
(sajnos) teljes a csapatunk, s örömünkre õk a hét iskola csapatainak teljesítménye alapján megnyerték
a korosztály versenyét. Csapattagok: Feri Árpád I.,
Feri Árpád II. Gregus Martin, Kolesza Márk, Csóka Ádám.
Az 5-6. OSZTÁLYOS FIÚKNÁL Vanó Valentin 34.
hely, Széles Bence 18. hely, a LÁNYOKNÁL Filep
Hajnalka 20. hely, Pupos Ilona 9. helyezést ért el.
A 7-8. OSZTÁLYOSOK között két hetedikes lányunk versenyzett. Kis Alexandra 13., Sukaj Dezdemóna 21.-ként ért célba. Vidák Zsolt nyolcadik
osztályos tanulónk az erõs mezõnyben 13. helyezést
ért el.
További sok sikert!
Balla Mihályné
testnevelõ

Ifjúsági táncosaink a rahdeni vendég, André
Kleinoth (jobbról a második) társaságában
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Olvasóink írták...
Muchas Gracias! –
Nagyon köszönjük!
Nem idevaló születésû vagyok én,
Messze földrõl vándoroltam ide én.”
(Népköltés)
Bizony nem könnyû dolga van annak, aki messze
földrõl idevándorol, és házasságra adja a fejét! De
még azoknak sincs könnyû dolga, akik mind ebben
segédkeznek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a magunk, spanyol és magyar vendégeink nevében mindazoknak a
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez év augusztus 21-én házasságot köthettünk Galgahévízen.
Habár egy házasságkötés nem a legbonyolultabb
dolog a világon, ha a võlegény más országból való,
bizony a legegyszerûbb elõkészületek is komoly kihívást követelnek mindenkitõl. Gyuri atya például
bátran kiállta a sarat háromnyelvû jegyes oktatásunkkal, míg Róbert atya nemcsak, hogy megtartotta az esküvõt, annak ellenére, hogy a lengyelek
vesztettek a spanyolok ellen fociban, de még a kedvünkért meg is tanult spanyolul. Bátran mondhatjuk, hogy ötösre vizsgázott spanyol nyelvbõl és õ is
aranyérmet nyert, még ha a lengyel csapatnak nem
is sikerült a Real Madrid ellen!
Oláhné Piroska nénit gyakran a vasárnapi ebédnél is megzavartuk és jó kis túlórát okoztunk nemzetközi papírügyeinkkel. Vanó András és csapata öt
napon át etette és itatta a lakodalmas népet és a
vendégek szerint igazi otthont teremtett nekik a

GAIA Hotelben. Bankó László pedig nemcsak,
hogy lázba hozta spanyol barátainkat a galgahévízi
néphagyományokról és néptáncról (azóta csak palóc
kidobóst emlegetik), de kisebb titkos összeesküvést
szõtt, ami leleplezte a menyasszony hajadon múltját
és felnyitotta a võlegény szemét (Öcsi javára legyen
mondva, szerencsére csak az esküvõ után). Maczkó
Mária barátnénk a polgármesteri hivatalban csalt
könnyeket a szemünkbe és véste szívünkbe a különös nagy pillanatot. Mészáros Tamás võfélyünk is
bebizonyította, hogy most már külföldön is kiválthatja az ipart, hiszen a kétnyelvû násznéppel is
könnyedén elbánt.
Külön szeretnénk kifejezni köszönetünket a
Galgahévízi kórus tagjainak, akik a nagy nyári hõség ellenére szembeszálltak az egyik legnehezebb
Bach kórusmûvel és szószerint bearanyozták a
templomi szertartást. Ahogy mondani szokás, „tették a dolgukat”- szíveket és kultúrákat fontak össze
énekük határtalan nyelvével, amit nemcsak mi éreztünk az oltár elõtt. Óriási kincs egy ilyen kicsi faluban egy ilyen kaliberû kórus! Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy elfogadták a meghívásunkat! További sok sikert kívánunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
hogy a faluban a segítõkész hozzáállást, az elõkészületek és az esemény minden részében.
Spanyol barátaink távozásuk elõtt kijelentették,
hogy jó lenne minden évben a házassági évfordulót
ugyanitt megünnepelni… No ezt még mi mindenesetre meggondoljuk, és ami a legfontosabb, idõben
szólunk mindenkinek!
Õszinte köszönettel:
Alberto Arroyo és Hajdú Bernadett

Arany virágcserép
KÉZMÛVES, LAKBERENDEZÉSI ÉS DEKORÁCIÓS BOLT
Népi és iparmûvészeti tárgyak: népi fûrészmunkák és fafaragások, kerámiák, egyedi készítésû játékok (pedignád, fa, textil), mézeskalács, hímes tojás
Egyéb: lámpák, kézi készítésû papíráru, díszcsomagoló anyagok, kézi varrású mackók, babák, kézi
szõttesek, párnák, textilek, hagyományos rongyszõnyegek, foltvarrás (patchwork), gyertyák, mécsesek, üvegfestészeti tárgyak, kézzel kötött ruhanemû, szezonális dísztárgyak, ajándékok, kiegészítõk,
egyéni megrendelés alapján lakásdekorációk varrása, rendezvénydíszítés, ill. igény szerint meghívók,
ültetõkártyák készítése

2100 Gödöllõ, Bajcsy-Zs. U. 17. Tel.: 20/938-9490
Nyitva tartás: H-P: 10-18 Szo: 9-13.30
NOVEMBER

NOVEMBER
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KÖSZÖNET
A VÉRADÓKNAK!
2004. november 7-én véradás volt Galgahévízen.
Hálásan köszönöm a rászorultak nevében is
a véradók önzetlen, életmentõ segítségét.
Dr. Basa Antal polgármester

FIGYELEM!
A turai gyógyszertárban
2004. november 1-tõl megszûnik
az állandó készenléti szolgálat!
A nyitvatartási és készenléti rend a következõ:
Nyitvatartás Készenlét
Hétfõ-péntek
8-18
18-20
Szombat
8-13
—
Vasárnap
—
9-12
Készenléti díj: 375 Ft
Egyéb idõpontokban a hatvani és a gödöllõi állandó ügyeletes gyógyszertárak állnak rendelkezésre.Megértésüket köszönjûk!
A turai gyógyszertár dolgozói

MEGNYÍLT!

FÉNYSUGÁR
ezoterikus bolt
Tura, Tabán út 44.

AZ EGYHÁZ HÍREI
1. November 1-tõl megint a régi miserend lép
életbe.
2. November 14-én házassági évfordulós (25,
40, 50, 60) hálaadó szentmisét tartunk a
10,30 órás nagymisén.
3. Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulást az
idén is fizessék be!
4. A Szent Miklós napi búcsút december 12-én
tartjuk.
Róbert atya
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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(Swing áruház galériáján, a régi patika mellett)

könyvek, CD-k kazetták, nemes kövek és a belõlük készült ékszerek, tárgyak, sólámpák,
sómécsesek, füstölõk, illóolajok, párologtatók,
medálok, apróbb dísztárgyak, feng-shui kellékek, szélcsengõk, mécsesek, gyertyák, gyertya- és mécsestartók
MINDEN VÁSÁRLÓT és
ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Nyitvatartás:
H-P: 8-18 óra
Szo: 8-12
NOVEMBER

