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GALGA

HÉVÍZ

Havonta megjelenô olvasnivaló
Közeledik a karácsony
Mondhatjuk, hogy nagy lépéssel
közeledik. Az életünk nagy sebességgel halad és talán nem
olyan ritkán, felmerül az a kérdés, hogy hová rohanunk annyira! A nyugalom és a béke után
érzünk vágyat a szívünkben. Karácsony ünnepére vágyunk. Nem
egyszer hangzik el, hogy ez a
legszebb ünnep, mert családias,
hangulatos... Valóban.
A szív is a nyugalom és béke
után vágyik. Karácsony ezt is
magával hozza, de kérdezzük
meg, mibõl fakad mindez? Lehet szépen kitakarítani a házat,
feldíszíteni a karácsonyfát, megajándékozni a barátokat és
máris elmúlik a hangulatos ünnep. Akkor mi a titka ennek a
legszebb ünnepnek? Az, hogy Isten emberré lett!
Ekkor nem azt vesszük figyelembe, hogy Isten meghajolt
az ember elõtt, inkább csak azt, hogy az emberiséget felemelte. Olyankor nem akarunk elveszíteni egy pillanatot sem abból a történetbõl, amikor Isten embernek születik. Számunkra ez kihívás.
Vágyakat érzünk és az élet haladását tapasztaljuk. Mit tegyünk, hogy ne károsítsuk az életünket, és ne vesszen el az
emberiség? Jézus, aki 2000 évvel ezelõtt belépett a történelembe, most a mi életünkbe szeretne belépni. De az út bennünk tele van akadályokkal. Milyen akadályok zárhatják el
Jézus útját? A lelkünkbõl eredõ minden olyan vágy, amely
nem egyezik Isten akaratával. Beszélni, vagy hallgatni akarunk, amikor éppen az ellenkezõjét kellene tennünk. Akadály
lehet még a vágy bizonyos dolgok, az egészség, vagy az élet
után, amikor Isten mást akar. De a gonosz vágyak is, mint a
lázadozás, az ítélkezés vagy a bosszú.
Gyõzzük le ezeket az akadályokat és találjuk meg a Jézushoz vezetõ utat!
“Kisded Jézus, leborulok jászolod elõtt, és kérve kérlek. Tekints reánk jóságosan mosolygó, gyermekszemeddel. A pásztorok hitével és bizalmával fordulunk hozzád. Kicsiny szíved
nagy szeretetével vedd kegyesen hódolatunkat.“
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Urbanik György atya
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Dutka Ákos

KARÁCSONY

Karácsony, béke, szeretet,
Beszéltek róla, emberek,
Várjátok vágyó álmotok
S nincs itthon soha
nálatok.
Elillant drága képzelet:
Gyermekkorodból jön veled
Aranydiós szent mesefa,
Anyád terített asztala.
Karácsony, béke,
Betlehem…

Elég a karcsú mesefán
S mi marad holnap ezután?
Marad a gond, bûn,
gyûlölet,
Pedig higyjétek emberek,
Ez az egyetlen értelem,
Amelynek titka végtelen.
Ez az egyetlen igaz út,
Melyen mindenki haza jut,
Mely földre hozza az Eget:
A Szeretet, a Szeretet.

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk hagyományos

FALUKARÁCSONYUNKRA
melyet december 28-án, kedd délután
négy órakor tartunk a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház nagytermében.
Ezúton kívánok kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket és áldásos újesztendõt
községünk minden lakójának!
A Képviselõtestület nevében is
Dr. Basa Antal polgármester

T A R T A L O M B Ó L :
·
·
·
·

Közeledik a karácsony
Édesapám: Erõsvári Pál
Megint a tûzrõl
Karácsonyi ének
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A 2004. november 30-án tartott testületi ülésen Dr.
Basa Antal polgármester köszöntötte a Galga Kábel
Televízió munkatársait. Falutörténelmi jelentõségû
az ülés, mondta a Polgármester Úr, mivel elsõ ízben
történik Tv felvétel az ülésrõl.
Bemutatta a Képviselõ-testület tagjait és ismertette a bizottsági funkciókat is.
Ezt követõen a Képviselõ-testület áttért a napirendek tárgyalására.
A 2005. évi pénzügyi koncepció tárgyalása elõtt a
megelõzõ pénzügyi bizottsági tárgyalás után a Jegyzõ Úr ismertette a III.n. éves gazdálkodást. Az Önkormányzat a módosított terv szerinti 278.066.- e. Ftos bevételi tervét III. n. évnél 78 %-ra, 217.475.- e.
Ft-ra teljesítette. Mind a saját bevételek, mind az állami finanszírozás az idõarányosnak megfelelnek. A
Jegyzõ Úr tájékoztatást adott arról is, hogy a lakosság nagy része a tartozásait elkezdte törleszteni. A
kiadásoknál megállapítható, hogy valamennyi intézményvezetõ a tervet idõarányosan teljesítette, kiemelhetõ, hogy senki nem lépte túl kiadás terén az
elképzelt összeget. Összesen 193.076.- e. Ft-ot költöttünk a III. n. év végéig. Az Önkormányzat a meglévõ
értékpapírjait nem adta el, s a fordulónapi kézpénz
18,5 millió Ft volt. Ez azért lényeges, mert az Óvoda
felújítás tárgyában benyújtott pályázatunkat még
nem bírálták el. A jövõ évi pénzügyi koncepcióval
kapcsolatosan elhangzott, hogy a Körjegyzõség megszûnése miatt az állami finanszírozás csökken, közel
10 millió Ft-al. A megszûnés oka nem együttmûködési problémák miatti, hanem az, hogy Vácszentlászló
lakosság száma a Körjegyzõség mûködtetéséhez elõírt maximum lakossági számot /2000 fõ/ túllépte. A
koncepció készítésénél problémát okozott, hogy a
költségvetési törvénytervezetben néhány adat még
nem szerepel. Ezért a 2004. évi adatokkal kellett számolni, s a jövõ évi mûködéshez – a jelenlegi számítások alapján, mely a költségvetési törvény elfogadását
követõen változhat még –, pénzmaradványt is igénybe kell venni.
Második napirendi pontként a Körjegyõ Úr számolt be hatósági munkájáról, a szabálysértési ügyintézésrõl, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységrõl.
A hivatal dolgozóinak munkáját a Körjegyzõ Úr jónak értékelte, és a testület azzal fogadta el az elõter-
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jesztést, hogy valamennyi köztisztviselõ munkáját a
Képviselõk elismerik, és megköszönik.
Egyebek napirendi pont keretében Dr. Basa Antal
polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet,
hogy Danyi Mihály parancsnok Úr tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt a Galgahévízi
Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesület új parancsnokot kellett, hogy válasszon, amit a Képviselõ-testületnek is jóvá kell hagynia. Az Egyesület tagjai
Bratkovics Attila Urat választották parancsnokul,
mely döntést a Képviselõ-testület egyhangúlag jóvá
hagyott, eredményes munkát kívánva az új parancsnoknak. Ide tartozó változás még, hogy Dallos József, aki eddig az elnöki funkciókat ellátta, egészségi
állapotának romlása miatt kérte felmentését. Igérete
szerint továbbra is segíti az egyesületet, és a Közgyûlés id. Mihalics Józsefet bízta meg az elnöki teendõk végzésére, akinek szintén eredményes munkát
kíván a Testület, s köszöni Dallos Úr munkáját is.
Ezt követõen a Képviselõ-testület a magánszemélyek kommunális adójáról és az iparûzési adóról fogadott el új egységes szerkezetû rendeletet az idõközben bekövetkezett jogszabály változások miatt.
Az iparûzési adó mértéke nem változik és a kommunális adó is 3.900.- Ft/év marad, de a mentességek
megszûnnek.
A Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta az Általános Iskola Pedagógiai Programját és minõségirányítási programját, valamint az új házirendet.
A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról, hogy továbbra is tagjai maradunk a Kereskedelmi Ellenõri Társulásnak, valamint arról,
hogy a Viziközmû Kft-vel tovább folynak a tárgyalások a csatornahálózat üzemeltetésének esetleges átadásáról.
A Képviselõ-testület döntött arrról is, hogy 2004.
december 18-án szombaton 16 órakor lesz a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban a Közmeghallgatás, melyre ezúton is tisztelettel hívok mindenkit.
Az Önkormányzat és a Körjegyzõség munkáját
érintõ kérdésekben ügyfélfogadási idõben szívesen
állok az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel :

Dr. Král László
körjegyzõ

KISS JÁNOS KÉPVISELÕ ÚR NYOLCVAN ÉVES

Számunkra nagy meglepetést jelentett, hogy Kiss János Képviselõ Úr idén
decemberben tölti be nyolcvanadik életévét. Évtizedek óta olyan aktívan vesz
részt Galgahévíz közéletében, hogy sok-sok évet letagadhatna a korából. Ezúton
kívánjuk, hogy még sokáig éltesse a jó Isten erõben, egészségben családja, a
faluközösség és a képviselõtestület körében!
Dr. Basa Antal
polgármester
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Mészáros Zsuzsa
szerkesztõ

DECEMBER

PDF Compressor Pro

NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
Novemberben történt
13-án, egy szombat délután, folytatódott egy jó hagyomány, a mûveltségi vetélkedõ sorozat, melyet tavaly Deák Ferenc emlékének szenteltünk. Idén Balassi Bálint élete és kora volt a téma.
A mûvelõdési házzal közösen szerveztük meg a rendezvényt. Négy csapat jelentkezett, az óvoda, az iskola az énekkar és a Bagi Hagyományõrzõ Egyesület. Játékaink idén is a korra, az idegen szavak ismeretére, egy kis térképezésre hívtak. Rajztudást
egy portré vagy egy zászló készítésével mutatták be
a résztvevõk. A végén nem maradhatott el az
Activity, igen nehéz feladatokat sikerült elmutogatni, rímekbe szedni. Végül is az iskolás felnõtt-gyermek közös csapat lett az elsõ. Szép könyvek, CD-k,
kazetták leltek gazdára. Segítségét még egyszer köszönjük a Haza Bölcse Alapítványnak is!

Programelõzetes
December 15. szerda 17 óra (egyeztetés alatt) KIS KARÁCSONYI ÖSSZEJÖVETEL
Régi és új népfõiskolásainknak szóló hagyományos
baráti összejövetelünkre várunk minden érdeklõdõt! Mindig apró ajándékkal kedveskedünk egy-

KÉZMÛVES KUCKÓ
ASZÓDON
Szeretettel várjuk a november 15-én megnyílt,
Kreatív Boltunkba minden ügyeskedõ
leendõ vásárlónkat!
KÍNÁLATUNKBÓL: üveg-festék, üvegáru,
papíráru, gyöngyök, gipszöntõ-sablonok, stb.,
vagyis sok minden, ami a kellemes közérzethez,
ajándékozáshoz szükséges.

Aszód, Kossuth L. u. 15.
Tel.: 30/537 1502
DECEMBER

másnak (maximum 50 forint értéket szoktunk kikötni!) Szívesen várjuk kedvenc idézeteket, elbeszéléseket, zeneszámokat, amelyek az ünnepre hangolják
képzetünket!
Beszélgetünk, jól érezzük magunkat, vendégünk
Orosz Katalin klinikai szakpszichológus! A “Terülj,
terülj asztalkánk”-ra, szívesen fogadjuk, ha hoztok
ropogtatnivalót.
Január 25. kedd 18 -20 óra - Varga Péter GYERMEKNEVELÉSI TAPASZTALATOK
Az elõadó Spielhózni címmel tartja évtizedek óta
elõadásait, fõleg kamasz fiatalok körében. Ahova
egyszer meghívták, oda rendszeresen visszavárják!
A kamaszoknak minimum 5 órás az elõadása, de jóval tovább is marad, mert annyi kérdést kap a szexuális kapcsolatok, a párválasztás témakörében.
Eredeti és nagyon aktuális, a párkapcsolatok fontosságát több oldalról is vizsgáló gondolatait, tapasztalatait, élményeit könyvben is megjelentette.
Feltétlenül értékesek a szülõknek szóló gondolatai
is, melyeket ezen a napon megoszt velünk.
Belépõdíj: 300 Ft
Könyve (1500 Ft + postakts.) már karácsonyi ajándékként megvásárolható a népfõiskolán!

TÁJÉKOZTATÁS
2004. október 25-tõl központi ügyfélszolgálati
iroda mûködik az ÁNTSz Pest Megyei Intézet
épületében.
Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézet Ügyfélszolgálati
Irodájának elérhetõsége:
1035 Budapest, Váradi Sándor u. 15.
Levelezési cím: 1300. Budapest Pf.: 61.
Telefon: 06/1/2502-110/230
Villámposta (e-mail) stefkovicsj@pest.antsz.hu
rozsahegyi@pest.antsz.hu
Ügyfélfogadási idõ:
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H, Sze.:8-12
K, Cs: 13-16
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SULI-HÍREK
Az õszi szünet alatt mindenki kipihenhette magát.
Kellett is egy kis „megállj”, hiszen elég sok feladat,
dolgozat hárult a gyerekekre október végén.
November 8-án Erkel versenyt rendeztek Gödöllõn.
Iskolánkat két csapat képviselte. Már szinte hagyománynak számít, hogy jól felkészült csapataink az elsõ
helyeket megszerzik ezen a versenyen. Most sem történt ez másként. A nyolcadikos csapat (Mrkva Kristóf,
Tóth Vivien, Dudás Rita) az 1. helyet szerezte meg;
míg a hetedikes csapatunk (Pásztor Szabina, Pecze
Kata) a 2. helyezést szerezte meg. GRATULÁLUNK!
November 12-én tartottuk az alsós szavalóversenyt,
melynek helyezettjei:
1. - 2. osztály:
Külön díjat kaptak:
I.
Buzás Boglárka
Benkó Ágnes
II.
Horváth Anett
Hajdú Rebeka
III. Köles Máté
Simkó Tamás
2. - 4. osztály:
I.
Szabó Máté
II.
Sukaj Dorottya
III. Csóka Ádám

Külön díjat kaptak:
Ruff Ágnes
Páldi Zoltán
Benedek Bence

November 19-én tartottuk az Egészségvédelmi és
sport napot. A program nagyon színes volt. Reggel
tornával indítottuk a napot. Ezután elõadások következtek. Felsõ és alsó tagozatosok számára külön-külön, koruknak, érdeklõdésüknek megfelelõen. Jól felkészült elõadóink szívesen beszélgettek a gyerekekkel
testápolásról, fogápolásról, elsõsegélynyújtásról, drogokról, serdülõ- és felnõttkori sajátosságokról.
Tízóraira péksüteményt kaptunk és bio-tejet. Játékos vetélkedõkön, sport versenyeken vehettek részt a
gyerekek. Ebédre az osztályok által hozott salátákat
fogyasztottuk.
Természetesen elõfeladatok is voltak a tanulók számára. Egész héten olvashattak a faliújságon érdekes
cikkeket, tudnivalókat, amiket az egészség-totóban fel
tudtak használni. Ez a nap is nagyon jól sikerült, mindenki jól érezte magát.

November 22-én rendhagyó énekórán vehettünk
részt a mûvelõdési házban. Fúvós hangszerekkel ismerkedhettek a gyerekek. A zenei mûveket zongora és
harmonika kísérettel hallgatták.
November utolsó hetében a felsõ tagozaton helyesírási versenyt szerveztek a magyar szakos tanárok.
Összesen 27 tanuló vett részt a versenyen.
5. - 6. osztályos korcsoport:
I.
Mészáros Tímea
5.o.
II.
Filep Hajnalka
6.o.
Bangó Alexandra
6.o.
Vucsetics Renátó
6.o.
Petrovics Pálma
6.o.
III.
Kiss Róbert
6.o.
Széles Bence
6.o.
Kis Anett
5.o.
7. - 8. osztályos korcsoport:
I.
Mrkva Kristóf
8.o.
Labáth Zita
7.a.
II.
Dudás Rita
8.o.
III.
Tóth Vivien
8.o.
November hónapban újrafogalmaztuk a Házi rendet is. A nevelõtestület, az Iskolaszék, valamint a Diákönkormányzat is elfogadta. A módosított Házi rendet elfogadásra benyújtottuk a fenntartónak. Mindenki számára hozzáférhetõ lesz az iskola folyosóján, valamint a könyvtárban és a nevelõi irodában.
DECEMBERI ELÕZETES:
December 2-án zenei meghallgatás lesz este 6 órától
az iskolában. A zeneiskolás gyerekek mutatják be,
amit eddig tanultak.
Karácsonyi ünnepségünket december 18-án délben
tartjuk a mûvelõdési házban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Téli szünet: 2004. december 19. – 2005. január 2.
Elsõ tanítási nap: 2005. január 3.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Az óvodában történtek
Szinte még alig kezdtük el
ezt a nevelési évet, már az
adventi várakozás idõszaka
érkezett el. A gyerekek lázasan várják a Mikulást, aki
az idén rendhagyó módon érkezik közénk. A hagyományoktól eltérõen nem az
óvodában, hanem a mûvelõdési házban ajándékozza
meg óvodásainkat, 2004. december 3-án pénteken
16 órakor. Meglepetés vendégként a budapesti
Palinta együttes érkezik, akik már nem elõször
nyújtanak színvonalas mûsort gyermeknek, felnõttnek egyaránt.
December elsõ hetében Nyílt – napokat tartunk
óvodánkban. Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõ
szülõket elsején és másodikán (szerdán és csütörtökön) délelõtt, hogy bepillantást nyerjenek mindennapjainkba. Különös hangsúlyt fektetünk az óvodai
zenei nevelésre, amely ilyenkor az ünnepi készülõdést megelõzõen még kiemeltebb szerepet kap, de
éves feladataink egyike közé is tartozik. Ennek tükrében hospitálásokat, házi bemutató foglalkozásokat tartottunk a csoportokban. Minden alkalomkor jól bebizonyosodott, hogy gyermekeink mennyire szeretik az ének foglalkozásokat, melyek szinte
egy más világba, a zene világába vezeti be õket.
Ügyesen használják saját készítésû ritmushangszereiket, tapssal, dobbantással kísérik az énekeket.
Játékos hallásfejlesztõ gyakorlatokban sincs hiány,
az aktualitásnak megfelelõen, mindig más és más. A
dalos játékok kellékeit több esetben együtt készítik
az óvónõk a gyermekekkel, így már elõre tudják a
következõ feladatot. Zenehallgatás gyanánt az óvónõk éneke, valamint hangszeres játéka zárja mindig
a foglalkozásokat. A mai elgépesedett világban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ének, a meghittség,
a közelség a gyerekek mindennapjait átszõje. Az
ünnepi készülõdés jó alkalom erre otthon, a családban is. A téli szünet alatt a lehetõséghez mérten,
énekeljenek a szülõk együtt gyermekiekkel!
Óvodánkban a karácsonyi ünnepély 2004. decemDECEMBER

ber 17-én (pénteken) délelõtt lesz, melyen minden
csoport az évszaknak, ünnepnek megfelelõ hangulatú kis mûsorral kedveskedik.
Óvodánkban a téli szünet
2004. december 20 –
2004. december 31-ig tart.
Nyitás: 2005. január 3-án (hétfõn).
Minden kedves családnak áldásos,
békés Karácsonyt és örömteli,
boldog Újesztendõt kívánunk!
Az óvoda dolgozói nevében:
Pintér Mihályné
óvodavezetõ

MEGHÍVÓ

Galgahévíz Község lakói számára,
a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba, ahol

KÖZMEGHALLGATÁS

lesz 2004. december 18-án, szombaton,
16 órai kezdettel
Napirend:
1. Az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodása, a
2005. évi tervek.
Elõadó: Dr. Basa Antal polgármester
2. Az Általános Rendezési Terv felülvizsgálatáról
tájékoztató.
Elõadók: Zétényi Zsófia tervezõ
Horváth Gergely tervezõ a Planner-T
Kft. részérõl.
3. Egyebek.
Tekintettel a napirendek fontosságára, hívom és várom a település lakóit és a Képviselõ-testület tagjait.
Dr. Basa Antal
polgármester

FIGYELEM!
Dr. Bencz András fogszakorvos fõorvos
2004. december 8-tól 2005. január végéig
kézmûtétje miatt nem rendel.
Elsõsegély Hatvanban lesz, a galgahévízi
rendelõ ajtaján kiírtak szerint!!!
Dr. Basa Antal
polgármester
DECEMBER
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ÉDESAPÁM: ERÕSVÁRI PÁL
Ajánlom írásomat a falu aprajának-nagyjának.
Kezdõdjön az IGAZ történet, Mécs László: A királyfi három bánata címû versével .
“Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás mutató különös csillagok
csak az anyám tudta,
hogy királyfi vagyok...”
Édesapám 1929. szeptember 25-én látta
meg a napvilágot, Galgahévízen, szülei nagy
örömére. Édesanyja Kiss Ilona háztartásbeli,
édesapja Tábik Pál - vasutas, tolatásvezetõ.
A Tábik vezetéknév 1932-ben változott Erõsvárira.
Hogy miért? A vasútnál magyarosítani kellett (i
végûre) a vezetékneveket. A nagyapám az Óvári és az
Erõsvári név közül választhatott. Õ az utóbbit választotta. Így lett vezetéknevünk egyedüli a faluban, egyedüli az országban. Rendkívül szép név, büszke vagyok,
hogy viselhetem.
Kisfiú korát, a Tabánban töltötte, apai nagyszülei
házában. 1934-ben a család nagy boldogsága teljesült.
Felépült az “új” ház, (rengeteg munkával, lemondással) s Õk a NAGYKÖZ-be (a mai Széchenyi utcába)
költöztek. Jó és engedelmes fiú volt, szülei erejükhöz
mérten, mindent megadtak, egyetlen gyermeküknek.
Tanulmányait Gödöllõn a Premontreieknél kezdte, s
Vácott a Piaristáknál fejezte be. Rendkívül szorgalmas, tisztelettudó, jó magaviseletû kisdiák volt. Kitûnõ
tanulmányi eredményeivel, hálálta meg szülei jóságát,
szeretetét. Osztálytársai kedvelték, rengeteg barátja
volt. A még élõ régi diákokkal 5 évenként találkoznak,
visszaemlékezve az együtt töltött idõkre. Tisztelettel
adóznak volt tanáraiknak. Sajnos a létszám az elhalálozások miatt egyre csökken.
Középiskolai tanulmányai után a budapesti Tanítóképzõbe nyer felvételt, ahol 3 év után tanítói oklevelet
szerez.
Kartalon kezdi meg pedagógusi pályáját. A mai napig szívesen emlékszik vissza az itt eltöltött idõre.
1950-ben szörnyû családi tragédia történt. A mindig
jókedvû, életerõs, vidám nagyapám elmegy dolgozni a
szokott idõben. Este hozzák a hírt, balesetet szenvedett, s meghalt. Mintha megállt volna az élet a családban. A nagymamám teljesen magába roskadt, s élete
végéig nem tudta feldolgozni a nagypapa hiányát.
Édesapámat is mélységesen lesújtotta a hír. Oda lett
a szeretett apa, elszakadt egy biztos kötés. Õ lett a
családfenntartó. Dolgozni kellett, elterelni a figyelmet
a fájó sebérõl. S Õ tette a dolgát. Rendkívüli személyiség, pillanatok alatt kapcsolatot teremt, mindenben a
szépet és a jót veszi észre. Mindenki tiszteli, kedveli. A
galgahévízi Általános Iskolába jön dolgozni.
Megnõsül - felesége Tóth Julianna. Nemsokára új
jövevény érkezik a családba, aki az Erika nevet kapja.
A faluban az elsõ “szokatlan” keresztnév. “Fiú vagy
Leány” - kérdezgették nagymamámat. (Azóta változott a világ. Sok ilyen nevû leány van már a faluban.)
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Apa rendkívül sokat dolgozik, hiszen növekedett a család létszáma. Az oktatómunka mellett 12 évig igazgató helyettes. A napjai
nagy részét az iskolában tölti rengeteg
munkával, otthon pedig a tanulással.
Levelezõ tagozaton végez a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán - ahol
történelem tanári diplomát kap. De nincs
megállás. Mindene a történelem. Hallgatója lesz a budapesti ELTE - történelem szakán. Sokat, nagyon sokat tanul, kiselõadásokat tart, s nagyon jól vizsgázik. 1-2 négyes csúszik be csupán, ami rettentõen bántja. Középiskolai tanári végzettsége lesz. Hívják az aszódi Petõfi
Sándor középiskolába, de õ nemet mond. Foglalkozik a
gondolattal, hogy megírja doktori disszertációját.
Nagyon sok idejét elveszi az írogatás, én mégis bíztatom, hogy meg kell csinálni Édesapám! Õ kíváncsi a
titok nyitjára: “Apa, ha ledoktorálsz, én is Dr. Erõsvári Erika leszek” - Õ jót nevetett ezen, s kiábrándít belõle.
“Akkor már nem is fontos, legalább több idõt tölthetünk el együtt” - mondom én.
Édesanyám - apa sugallatára “áthajózik” az irodai
munkából a pedagógus pályára. Õ is Szegeden tanul.
Sok-sok lemondás, álmatlan éjszaka, tanulás után,
technika szakon kap diplomát. Oszlopos tagja lesz a
galgahévízi nevelõtestületnek, nyugdíjazásáig itt tanít
- kollégái, tanítványai nagy örömére.
Édesapám megbecsült ember a faluban. Szülõk, gyerekek, kollégák, a falu öregei szeretik, kedvelik, tisztelik.
Hogy mi is az oka? Ízig-vérig pedagógus, szereti
amit csinál, Õ csak “ehhez ért” - mondogatja.
Álláslehetõséget kínálnak neki Tokajban, lakást és
egyebeket a családnak. Sok álmatlan éjszaka van, vívódik, lelkizik - anyával együtt. Az én véleményem is
megkérdezi - “én maradni szeretnék, hisz minden emlék ideköt, itt vannak a “gyökerek” - mondom sírástól
elcsukló hanggal. - a szeretett nagymama, aki sokszor
helyettesítõje szüleimnek a gyereknevelésben. Hál’ Istennek - MARADUNK!
Nagymamát már csak a döntés után tájékoztatjuk a
történtekrõl. Õ is fellélegzik, meg mi is. Azt hiszem
édesapa sosem bocsájtotta volna meg magának, ha
másként dönt.
Múlnak az évek, a kiskamaszból nagykamasszá változom. Pályát kellene választanom...
folytatjuk
Erõsvári Erika (Tar Jánosné)

Erõsvári Pál, községünk díszpolgára nemrég ünnepelte 75. születésnapját. Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki.
Szerkesztõség
DECEMBER
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A mûvelõdési ház híreibõl
Volt egy jó délutánunk!

Készülõdés karácsonyra

Adventi dísz készítõ foglalkozás felnõtteknek

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a mûvelõdési házban a karácsonyi kézmûves délutánt gyerekeknek.
Minden résztvevõ hozzon magával ollót, ecsetet,
Idõpont: december 15., szerda, 14 óra
Helyszín: mûvelõdési ház nagyterme
Részvételi díj: 500 Ft.

November
25-én,
szombaton,
vidám
hangulatú
„kézmûves” délutánt szerveztünk a Galgamenti
Népfõiskolával közösen a mûvelõdési ház
emeleti termében. Az
idén Újhelyiné Éva
vállalta a vezetést, s
miközben zenét hallgattunk,
teáztunk,
szebbnél szebb alkotások születtek. Egy idõ után a
fenti kisterem teljesen megtelt, mert érdeklõdõ családtagok is bekukkantottak hozzánk, megnézni, hogy
mit is csinálunk, hogyan haladunk.
Természetesen nemcsak felnõttek, de szép számmal
jelentek meg nagyobbacska gyerekek és igen lelkesen
dolgoztak édesanyjuk segítségével. Nemcsak lányok
jöttek, de fiúk is! Mellettem például az ötödikes Márk
dolgozott igen ügyesen. A végén szemmel láthatóan
nagyon büszke volt az alkotására (joggal). Na persze
mindenki elégedett volt, mert egy jó program végén
egy szép munkával lettünk gazdagabbak. S mindegyik
szép munka szebb, mintha a boltban vásároltuk volna,
hiszen a sajátunkban van valami érzelmi többlet. Mert
nem sorozatban, fárasztó munkaként végeztük el, hanem csak ezt az egyetlent és saját magunknak. Közben
pedig már arra gondolunk, hogy hova is fogjuk majd
tenni, hol mutat a legjobban és ami a legfontosabb: e
rövidke délután alatt együtt várjuk az ünnepet…
Mészáros Zsuzsa

A nõi kórus legújabb sikere
November 24-én délutánra nõi kórusunk egy önálló
est megtartására kapott meghívást a Bagi Általános
Iskolába. Természetesen örömmel tettek eleget a felkérésnek és egy nagyon jól sikerült elõadásnak lehettünk szem és fültanúi. Az elõadás díszvendége Pintér
Ferenc zeneszerzõ volt, aki kórusunk számára már
több mûvet írt.
A kórus fennállásának rövid két éve során számos
nagy sikert aratott már. Galgahévízen kívül is népszerû a szomszédos falvakban és városokban is, különösen így van ez Bagon. Ebben szerepet játszik persze
az a tény is, hogy a kórus kitûnõ vezetõje és néhány
tagja bagi illetõségû. Jólesõ érzés volt hallani, hogy
egyre szélesedõ körben kezdik magukénak, vagyis az
egész Galga-mentéhez tartozónak érezni kórusunkat.
(A tagok kb.egyharmada a különféle környékbeli falvakból való.)

EGYHÁZI HÍREK
ADVENT
A lelkigyakorlat programja, Galgahévíz,
2004. december 10-12
Péntek:
2004. december 10. Szentmise
prédikációval együtt, este hat
órakor
Szombat: 2004. december 11. Gyónás fél
öttõl, szentmise prédikációval
együtt este hat órakor.
Vasárnap: 2004. december 12. Szentmise
prédikációval együtt fél kilenckor
és fél tizenegykor.
A lelkigyakorlatot Budapest, Gazdagréti
plébániáról Dr. Lipp László atya tartja. Kérjük,
hogy mindenki vegyen részt rajta!
Róbert atya
DECEMBER

Annak ellenére, hogy pirosra tapsoltam a tenyeremet,
most mégegyszer szívbõl gratulálok és még sok ilyen
szép szereplést kívánok!
M.Zs.

Községünk
Szent Miklós Búcsúja
december 12-én lesz.
DECEMBER

7

PDF Compressor Pro

ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
November 27-én, szombaton délután a mûvelõdési ház
nagytermében megrendeztük Galgahévíz 2004. évi
Asztalitenisz Bajnokságát. Két asztalon pattogott a
labda, s nagyon izgalmas mérkõzéseknek lehettünk
tanúi. Végül a felnõtteknél a papírforma érvényesült,
vagyis a tavalyi bajnok, Veres József veretlenül
szerezte meg az elsõ helyet. Az ifjúsági korosztálynál
meglepetésre (legalábbis számomra) a pöttömnyi, és
mindig mosolygós Dolányi Balázs lett a bajnok.
Szerkesztõségünk nevében is szívbõl gratulálok a
gyõzteseknek! Az ünnepélyes eredményhirdetés a
december 28-i Falukarácsony keretében lesz.

A 2005. évi bajnokságot megint a régi rendszer
szerint, vagyis havi fordulókon keresztül rendezzük
meg.
Külön köszönöm Hajdú Lászlónak az idei és a korábbi
bajnokságok szervezésében, valamint a ping-pong asztalok javításában nyújtott segítségét!
Mészáros Zsuzsa

2004. év bajnokai és helyezettjei:
Felnõtt:
Ifjúsági:
1. Veres József
Dolányi Balázs
2. Ocsovai Péter
Veres Balog Tamás
3. Virganc Mihály
Ocsovai Dávid

% % %

SPORTESEMÉNYEK

Véget ért a Gödöllõ Körzeti Labdarúgó Bajnokság
2004 –2005-ös évadjának õszi szezonja, ahol Galgahévíz
csapata a hatodik helyen várja a tavaszi folytatást, köszönhetõen az utóbbi fordulókban nyújtott jó teljesítményének. Öt gyõzelem, öt vereség ellenében és három döntetlen. Huszonegy gólt rúgtunk, tizenkilencszer zörgették meg a hálónkat, így összesen tizennyolc
pontot szereztünk.
Korábban már említettem, hogy a gárda többnyire a
helybeli tizennyolc-húsz éves srácokra épül és ennek
fényében az elért helyezésünk jónak mondható, de
mindez elbizakodottságra semmiképpen sem adhat
okot, hiszen a sikerekért nagyon meg kell küzdeni.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy bizony rengeteget
kell még fejlõdnünk egyénileg és csapatjátékban egyaránt, de bízom benne, hogy jó úton járunk. Örüljünk a
részsikereknek is, mert ez adhat erõt és hitet a jó szerepléshez a jövõben.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azoknak az embereknek, akik egész õsszel
végig kitartottak a csapat mellett és nemcsak a gyõzelmi szériában. Valamint külön köszönet azoknak a támogatóknak, akik anyagilag és erkölcsileg is hozzájárultak az egyesület mûködéséhez. Novemberben többször kaptunk vacsorameghívást, amelyhez anyagilag is
hozzájárult Bencze János, Mészáros István és Gódor
János. Köszönjük.
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Nem maradt más hátra, minthogy kellemes pihenést
és boldog ünnepeket kívánjak mindenkinek!
Hajrá Hévíz!
Mészáros Csaba
edzõ

EREDMÉNYEK:
Domony – Galgahévíz
0:2
Gól: Csoma Krisztián, Szöllõsi László
Nehéz mérkõzésen, az ellenfélen kívül még a pályával
is meg kellett küzdenünk, de így is sikerült elérni a célunkat.
Galgahévíz – Vácszentlászló
5:2
Gól: Maka László (3), Gódor Gergõ (2)
Remek idényzárás, amely végre gólokban is megmutatkozott. Teljesen megérdemelt gyõzelem!
Az õszi szezon góllövõi:
Gódor Gergõ
Maka László
Vaigel Csaba
Darnyik Dénes
Csoma Krisztián
Vaigel Gergõ
Bolbás Norbert
Traista Péter
Szõllõsi László
DECEMBER
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Olvasóink írták

GOMOLYFELHÕK A FALU FELETT
Kortörténeti elbeszélés 2. rész
Margit közben megfogta szeretett férje, Antal kezét,
nem eresztette el, hiszen érzõ szíve felfogta férje jövõbeli aggódásait, növekvõ gyermekeinek féltését, az õsei
által nehéz, áldozatos munkával megszerzett vagyon
megmentését. Margit tudta, hogy a férfiak erõsen elérzékenyülnek, ezért megsímogatta és megcsókolta Antal
arcát. – Én most elmegyek. Helyet csinálok neked odafenn a szobában. – Miért? – Mert én úgy szeretném, ha
lefeküdnél és pihennél, mert ha édesapám élne, õ is úgy
akarná...
Margit reggelit készített. Odakinn már reggel volt.
Az épület utcai ablakain a felkelõ nap aranysárga sugarai világítottak és adtak éltetõ világosságot, s levegõ
hûvös, édes ízét árasztotta. A rét páráján keresztül túl
messzi tájnak tûnt a határ és a Galga patak ezüstös vize lágyan folyt célja felé. Reggeli után, amikor Antallal
együtt elindultak a határba, megálltak a Galga hídon,
nézték a patak ezüstös, tiszta vizét és mindketten úgy
érezték, hogy a víz táncoló ragyogása, ezüstporú millió
cseppje, kavargó forrongása mind az õ szívükben hullámzik. Mossa a gyászt, mossa a könnyeket, és úgy van
minden, mint régen, amikor igaz volt minden.
Néhány év múltán, a háború viharai elültek. Mint
múló sötétség, kinek fájó sebekkel, kinek új jövõt adó
biztató vagy óhajtó reményekkel. Most is ott szaladt a
Galga patak a falu mellett alig száz méterrel. A fák rügyei kibomlottak, az erdei és mezei utakon bódultan
járt a csend, s kék égi kötényébõl kétmarokra szórta a
napsugarat és virágot az erdõre, mezõre a tavasz. Mindenki dolgozott, mert tudta idõs, fiatal egyaránt, hogy
ami elpusztult, azt újjá kell építeni. A történelem során
oly sokszor érte kis közösségünket is veszteség, kár,
gyász és egyéb ktasztrófa, de közös összefogással úrrá
lettünk rajta, s tudtunk a jövõ nemzedék számára életet, boldogságot teremteni.
Az idõ kereke, mint az emberi élet, forgott rendületlenül. Sajátosan vette figyelembe az emberi érzést, a
kívánt haladást, ami a jobblétnek meghatározója. Sodródtunk mindannyian a nagy világeszmékben. Amíg
apáink, fiaink, szeretteink elvesztésén siránkoztunk és
imádkoztunk esetleges hazajövetelükért, az új társadalom hatalmi szervei kivetették a hálójukat az össznépi
hatalom gyakorlására, annak kiépítésére. Legyünk
õszinték, a falu lakosságának többsége nagy lelkesedés
közepette bízott benne, azt támogatta. De azért a helyi
emberek, gazdálkodók egyre rosszabb érzésekkel, és
egyre nyíltabban ítélték meg a jövõbeni életet, távoli
jövõjüket.
Nyárelõ volt már, amikor mindenki tudomására jutott, hogy a háború után kiosztott földek összevonásával termelõszövetkezeti csoport alakult. Tagjai hozzáértés, igazi szakmai vezetés nélkül dolgoztak. Dolgoztak becsülettel, de évvégi siker, nyereség nemigen volt.
Pedig a föld, mint korábban, igen hasznos, jó termõtalaj volt. A helytelenül és idõben nem kezelt földek csak
füvet, gazt termettek. Ezért nevezték el helyben a határt „virágzó mezõgazdaságnak”. A a lakosság kenyér
és élelmiszerellátása a nagy szocialista ígéretek beváltása érdekében a megtermett termények minél naDECEMBER

gyobb részének központi raktárba történõ beszállítása,
bevonása mellett volt biztosítható, ami községünkben is
erõsen érvényesült. A fiatal bíró és a késõbb megválasztott tanácsi vezetés ezt nagyon jól kiszolgálta, sõt
túlteljesítette. A terményekkel megrakott lovaskocsik
felzászlózva, jelszavas táblákkal végigrobogtak az utakon, a lovak sörényében piros és nemzeti pántlikák lobogtak, az ostorok vidáman pattogtak.
Az „õszintén beszolgáltatott” terményt szállítók hangos jókedve csak a templomhoz érve csendesedett meg,
ahol tiszta józanság tükrözõdött vissza a falakról, a
boltívrõl és a homályban alázatos árnyként borult le az
áhitat. Antal és Margit a templomból kijövet, mintha
álomban járt volna. Emlékeztek esküvõjükre, amikor
ugyanitt a gyûrût közösen, szeretetbõl ujjukra húzták,
és a szent stóla összefonta kezüket mindörökre. Hazafelé menet aztán, a templom elõtt, mindkettõjüket újra
megcsapta a nyári nap ragyogása. De azt is tudták,
hogy a nagy „közösítés”, a nagygazdaság kialakítása
õket is eléri, ha kívánják, ha nem. S lám jóslatuk bevált. Sok álmatlan éjszaka, nagy agitáció után a falu középgazdái, köztük Antal és többi gazdatársa is beadta
derekát, s beálltak a szövetkezésbe. Az elsõ közgyûlést
nagy várakozás elõzte meg. Ez az eredmény elõlegezte
a megye és a járás akkori vezetésének a körnéykbeli
községekben a bizalmat a közös gazdaság kialakításához. A közgyûlés sikeres volt. Maguk közül választottak elnököt és vezetõséget, amit a közösség elfogadott.
Ma is elõttem van e napbarna, munkában megedzett
emberek arca, amikor mindenki rövid felszólalásában
elfogadta gazdatársai bizalmát. Nagy taps közepette, a
vezetõség javaslatára a TSZ-t Kossuth Lajosról nevezték el.
Az élet, mint a Galga patak vize folyt tovább megállíthatatlanul. Változtak az évek, velük az életek, kinek
jobbra, kinek balra. De mint ahogy az élet diktálja, a jó
munka megtermi gyümölcsét. Így volt ez fõhõseink életében is. Becsületes munkával telt, példamutató életük,
tele az élet gyötrelmes csapásaival, igyekeztek mindig
a jobbra, a többre, hogy hasznos tagjai legyenek családjuknak, szûkebb közösségüknek és hazájuknak. A
Kossuth szövetkezet jó szakmai hozzáértés és becsületes munka árán fejlõdött. Tagjainak, a községnek jelentõs eredményeket hozott, ami a községben mûködõ két
szövetkezet között ellentéteket szült. A helyi és a felsõbb szervek ennek ellensúlyozása érdekében javasolták a szövetkezetek egységbe történõ szervezését,
amely ha kissé a lakosság és a tagság ellentétei miatt
késve is következett be, de végül eredményes lett. Mindenki tudomásul vette és átadta a Kossuth nevét viselõ
szövetkezet vagyonát a helyi népakarat által szervezett
Rákóczi szövetkezetnek, amelynek további sorsa, tevékenysége és története a község életében új fordulatot,
szellemet, és új embert állított középpontba.
Tisztelt olvasó, errõl a történelmi leírásról a késõbbiekben olvashatnak majd.
Kristóf János
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Móricz Zsigmond

Karácsonyi ének

I.
Hull a hó, hull a hó. Mint pajkos gyerekek kergetik,
dobálják egymást a pelyhek. Homlokomat a hideg ablaküveghez támasztom s gyönyörködve nézem a bohó
játékot. Hogy örülnek, hogy vigadnak, jön a karácsony.
– Karácsony, Karácsony… Varázslatos szó, gyermekkorom legrégibb emlékei: zsongó-bongó érzések
támadnak fel rá. Az elsõ nagy álom, amit ébren láttam,
az elsõ nagyszerû tudás, melyre fölemelkedtem, az elsõ eszme, amit felfogtam.
Hull a hó, hull a hó s eszembe jut minden.
II.
Öklömnyi nagy ember voltam. Sindevész testû, bámészkodó szemû. Órákig gubbasztottam a nagyanyám
meleg karosszékében s néztem a pattogó tüzet a kályhában, vagy sûrûn hulló hópelyheket az ablakon túl.
Zúgott, pergett, zakatolt a varrógép, virágos szövetdarabok bújtak át a táncoló tû alatt, s mint bidres-bidros
ruhácskák bújtak ki a túlsó oldalon. Édesanyám pihenés nélkül dolgozott rajtuk.
- Holnap karácsony – mondta. – Karácsonyra kész
lesz az új ruha… Karácsonykor mindenkinek boldognak kell lenni.
- Karácsony. Karácsony… úgy csengett-bongott a
fülemben a szó, mint a varázsszavak, mikor dajkánk
beszélt, mint a varázsszavak, melyek gyógyítanak és
rontanak. Súgva-búgva mondogattam és töprengtem
rajta, vajon mit jelent ez, jót vagy rosszat: Karácsony,
Karácsony…
III.
- Édesanyám, mi az a Karácsony? – kérdeztem végre.
Õ hosszan rám nézett és így szólt szelíden:
- Mi az a Karácsony? Nagy ünnep, Örömünnep. Akkor született a kis Jézus, a világ megváltója… Télen
született, mert akkor volt legszomorúbb a világ, és õ
örömet hozott rá… Õ adott minden örömet, ami télen
van…
S tovább zúgatta a gépet, nem mondott többet. És
énbennem nagy megértés támadt.
Megértettem, kitaláltam, miért ünnep a Karácsony!
IV.
Szomorú volt a világ odáig, míg örömet nem hozott a
kis Jézus. Fekete volt a háztetõ, és az utca, és a kert,
és a szántóföld. Megfagyott a testük, és fájt nekik,
mint a seb, könnyeztek tõle, könnyük csordult az ereszen. Szegény föld, hogy fázott, szegény fák, hogy
reszkettek, dideregtek, szegény világ beteg volt, szomorú volt, siralmas volt. Hanem mikor eljött a kis Jézus, hó hullott az égbõl, fehér bundát borított a kertre
és a rétre és a szántóföldekre és a háztetõre. Vidám,
pajkos hópelyhekbõl rakott dunnát, amely csillog a na-
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pon, szikrázik a sugáron, repül a szélben. Ablakunk
alatt virágos kert volt, azontúl vadrózsabokrok, azontúl fák, akácfák, hársfák, jegenyefák. Még a múlt héten milyen sötétek voltak. A virágjaim, szegénykék lefagytak, bokrainknak csak az ága-boga meredezett: fáink az égre nyújtották összetett kezüket, imádkoztak.
És egyszerre hó esett az égbõl, puha hó, csillogó, fehér. És a meghalt virágok kivirítottak, a sanyargó
bokrok virágzottak, a kopasz fák virágba borultak. Óh
be jó, hogy eljött a kis Jézus a világra.
V.
Kis madár szállt az ablakpárkányra. Vígan ugrált,
bóbiskolt, tollászkodott.
- Édesanyám, a kis madárnak is örömet hozott a Jézuska karácsonykor? – Annak is, a madárnak is, az állatoknak is, mindenkinek. Hát azért örül ez a kis veréb, azért van jó kedve. Istenem, micsoda nagy ünnep
a karácsony. A veréb is örül neki, a fecske is, a gólya
is, a daru is, a bíbic is, a sárgarigó is, a kanári is. Minden madár. A Bodri vígan csahol odakint, õ is a karácsonynak örül, meg a Csillag paripánk is, a Szõke bocink is, a tengeri nyulak, meg a vadnyulak is, a bárányok, meg a farkasok is, az õzek is, meg az oroszlánok
is, meg a struccok is, meg az elefántok is – mind, mind,
valamennyi állat örül a karácsonynak. Óh, be jó, óh, be
jó is, hogy eljött a kis Jézus a világra.
VI.
Egy ember ment el a kerítés alatt, nagy bundában,
szõrös süvegben, felnézett az ablakra és rám mosolygott. – Édesanyám, az embereknek is örömet hozott a
kis Jézus karácsonykor? – Óh nekik hozott igazán
nagy örömet. Õértük jött a világra. Azért jött, mert az
emberek már mind szomorúak voltak, de õ mindnyájukat megvígasztalta. Aki beteg volt, meggyógyította,
aki szegény volt, gazdaggá tette, akinek valami nagy
bûne volt és félt a büntetéstõl, annak megígérte, hogy
megengeszteli iránta a jó Istent. És erre mindenki vidám lett.
Hát akkor az öreg Éva nénit, aki mindig beteg és
járni se bír, és dolgozni se bír és enni is alig bír, meggyógyítja!... Ádám bácsit, akinek sok gyermeke van s
mindig panaszkodik, hogy szegény, nem tud mint enni,
gazdaggá teszi s ehetnek tyúkhúslevest, túrós csuszát,
meg bort, meg pecsenyét, meg meleg ruhát vehetnek… És Pista eltörte a virágos poharat és nem mondta meg és mindig fél, hogy kikap, ugye, nem kap ki, és
akkor jókedvû lesz…
- Igen, úgy lesz, úgy lesz.
- Óh be jó, óh be nagyon jó, hogy lejött a kis Jézus
erre a világra.
VII.
Bealkonyodott és jöttek a kis bátyáim, kis nénéim,
az iskolából. Kacagtak, játszottak, vidámak voltak. Én
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is velük. Együtt voltunk mindnyájan, apám, anyám és
minden testvérem, a diákbátyáim is. Körülültük a
nagy asztalt, megettük a jó vacsorát és ropogtattuk a
mogyorót, mint a mókusok. Az ablak alatt pedig felcsendült a kántálók éneke: Krisztus urunknak áldott
születésén. Angyali verset mondjunk szent ünnepén…
Elhallgattunk s csöndesen vártuk végig az éneket,
mint a templomban: és örültünk, hogy Karácsony estéjét értük, örültünk az éneknek, örültünk az örömünknek, Édesapám két fehér pénzt adott nekem, a legkisebbnek, hogy vigyen ki a fiúknak. És én nagyon, nagyon örültem, hogy vihettem, s õk is úgy örültek, mikor megkapták. Mennyi öröm, mennyi öröm, milyen
mennyei öröm volt mindez. Késõn, mikor aludni mentünk, puha fehér ágyacskámban minden eszembe jutott a karácsonyról, s így imádkoztam:
- Édes kis Jézus, óh be jól tetted, hogy eljöttél a világra karácsonykor és örömet hoztál a vadrózsabokornak, meg a jegenyefáknak, meg szántóföldeknek, meg
a verebeknek, meg a sasoknak, meg a farkasoknak,
meg az oroszlánoknak, meg Ádám bácsinak, meg Éva
néninek, meg Pistának, meg nekem… Boldog Karácsonyt, boldog Karácsonyt!

Kalotaszentkirályon
jártunk
Novemberben egy négytagú galgahévíz küldöttség
(Vandornyikné Sára Ilona iskolaigazgató, VíghTarsonyi László tanár, Gombosné Csákány Ibolya
szabadidõ szervezõ és jómagam) látogatott
Kalotaszentkirályra. Vígh-Tarsonyi tanár úr személyes kapcsolatai révén jutottunk el a gyönyörû környezetben lévõ erdélyi faluba. Elsõdleges célunk az
volt, hogy kapcsolatot teremtsünk a két általános iskola és a mûvelõdési házak között. Ismerjük meg és
támogassuk egymást kölcsönös látogatások, találkozók, közös pályázatok írása révén.

Polgármester Bál
Galgahévízen
Idén is megrendeztük a hagyományos Polgármester bált,
amelyet rendszerint az egyik Erzsébet vagy Katalin naphoz közelesõ szombaton tartunk meg. Általában nem számolunk be errõl az eseményrõl lapunkban, hiszen ez egy
zártkötû rendezvény. Hogy most mégis kivételt teszek,
annak oka van.
Mindig ok a híradásra, ha délvidéki barátainkat láthatjuk vendégül. Ezen a bálon a Kikindai betyárok nevû, országszerte ismert együttes zenélt a Katalinok és Erzsébetek tiszteletére. És nem is akárhogyan. Remek hangulatot
teremtettek, de néha könny szaladt a szemembe, olyan
szívbe markolóan szólt a muzsikájuk. A „Doberdonál”
abbahagytam a „munkát” - vagyis a tombola árusítást és csak õket hallgattam. Képtelen voltam másra figyelni.
Nem sokkal késõbb viszont egészen másfélét játszottak, s
a publikum olyan vígan táncolt, hogy nagy veszélyben
volt a ház oldala. Egy szónak is száz a vége, remek zenekar ez a Kikindai betyárok, máskor is szívesen látjuk
õket a legkülönbözõbb ünnepeinken.
Az idei polgármester bálnak volt egy másik kedves színfoltja is, mégpedig a nemrégiben alakult kis színjátszó
társulat vidám népmesék nyomán íródott elõadása. A közönség nagyon élvezte a mûsort és fogta a hasát a nevetéstõl. És mivel az újonnan alakult kis csapat a néhány
évvel ezelõtti néptánc csoport tagjaiból alakult, mûsorukat a régi szép idõkre emlékeztetõ fergeteges tánccal
zárták. Óriási volt a siker, és reméljük hogy máskor is
láthatjuk még elõadásaikat. A kis csoport vezetõi Balla
Tímea és Balla Zoltán néptánc tanárok.
MZS

Vendéglátóink szívesen és kedvesen fogadtak, s a
késõ estébe hajló vacsora során alaposan átbeszéltük együttmûködési lehetõségeinket. Elsõ lépésként
a két iskola „testvériskolaságát” tûztük ki célul, ezt a
pályázatok miatt fontos lenne hivatalossá is tenni. A
továbbiakat majd meglátjuk…
Remélem, hogy mindkét falunak sok örömet, élményt és lehetõséget jelent majd ez a kezdõdõ barátság.
Mészáros Zsuzsa
DECEMBER
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Megint a tûzrõl... (így karácsony táján)
ALAPISMERETEK:
1. A tûzeseteknél a leggyakoribb halálok a füst és
csak másodsorban a hõ.
2. A tûznél keletkezõ füst két részbõl áll: egy látható
részbõl, amely megnehezíti a tájékozódást, és egy láthatatlan részbõl, amely veszélyes lehet.
3. Szénmonoxid majdnem minden tûznél keletkezik.
Ez színtelen, szagtalan gáz és senki nem tudja megmondani, hogy jelen van-e. Ítélõképességünket azonban úgy befolyásolhatja, hogy irracionális és valószínûtlen menekülési lehetõségekkel próbálkozunk. Belélegezve az ember képtelenné válik egy kilincs lenyomására, vagy egy ablak kinyitására.
4. A füstben lévõ gázok forróak, és a mennyezetig
emelkednek, ahol egyre forróbbá válnak. Ha ezek a
gázok elérik a gyújtási pontjukat, a tûz terjedési sebessége robbanásszerûen megnövekszik. Az ember a
hõségtõl és az égésgázoktól a padozat közelében mozogva van biztonságban.
5. Meghatározott anyagok égésekor olyan mérgezõ
füst keletkezhet, hogy már néhány belégzéstõl eszméletlen állapotba kerülhet az ember. Ezért ne húzzuk az
idõt éjszaka az öltözéssel, inkább meneküljünk!
MIT TEGYÜNK?!
1. Maradjunk a füst alatt, a padozat közelében!
2. Sokat segíthet, ha az ember mielõtt füsttel teli területen mozogna, valamit az arca elé tud tartani. Ha
nincs ilyen a kezünk ügyében, ne vesztegessük az idõt
ilyen tárgy keresésével, de ha lehetõség van, a szánk
és az orrunk elé kössünk valamit!
3. Ha a mennyezet alatt vastag füst gyûlt össze,
gyorsan meneküljünk!
4. Tûzesetnél ne az állatok vagy az értékes tárgyak
mentésével törõdjünk, hanem az embereket mentsük!
5. Ha a füst már a padlóig kiterjedt, akkor keressünk más menekülési utat!
6. Ha be vagyunk zárva, köztünk és a tûz között
csukjunk be minden lehetséges ajtót! Az ajtók és ablakok becsukása révén a tûz nem jut elegendõ oxigénhez, így az égés lényegesen lelassul, másrészt a füst és
a láng terjedését is akadályozzuk. A szobában a kezünk ügyébe kerülõ dolgokkal tömítsük el az ajtók réseit, ezzel akadályozza a füst beáramlását. Ezután
nyissunk ablakot! Ha mindezt fordítva csináljuk, az
égés felerõsödhet.
7. Ha be vagyunk zárva, kiáltsunk segítségért, keressünk menekülési irányt!
8. Ha mentésre várunk, akasszunk az ablakba inget,
sálat stb., így a tûzoltók látják hol vagyunk, könnyebben megtalálnak. Soha ne ugorjunk ki! Nagyon sok
embert kimentettek a tûzoltók azután, hogy mások a
halálba ugrottak.
9. Ha az épületben tûz keletkezik, igyekezzünk minél
távolabb menekülni, mert a falak ledõlhetnek, robbanás is elõfordulhat. Ne hõsködjünk életünket kockáztatva, felelõtlenül.
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Az ünnepek közeledtével megnõ a veszély. Ellenõrizzük a karácsonyfa izzókat, nehogy túlmelegedjenek,
mert tüzet okozhatnak. A gyerekeket ne engedjük felügyelet nélkül gyertyát gyújtani, csillagszórót égetni,
mert nagyon veszélyes!
A fûtési szezon beindulásával szintén megnõ a veszély. Törekedjünk a fûtõtestek környékét úgy szabadon hagyni, hogy éghetõ anyag ne kerüljön a közelébe.
Vigyázzunk a ruhák szárításánál is, hogy a ruhanemû
ne érjen a fûtõtesthez. A fa és a szén, ill. az olajtüzelésnél ügyeljünk a kiesõ szikrára, könnyen lángra lobbanhat a szõnyeg, függöny stb.
Ha a ruhánk meggyullad, feküdjünk a földre, majd
jobbra-balra gurulva oltsuk el! Fontos, hogy ne próbáljunk szaladni, mert futás közben a tûz jobban serken. Ha a társunk ég, próbáljuk pléddel, lepedõvel, terítõvel stb. letakarni, így a tûz nem kap oxigént, elalszik.
Óvjuk körültekintõen magunkat, embertársainkat és
környezetünket! Ne feledjük, hogy a megelõzés a tûz
megakadályozásának a legelsõ módja.
Remélem, hogy tudtam segíteni tanácsaimmal a nagyobb baj elkerülése érdekében, vigyázzunk egymásra!
Bratkovics Attila
Önkéntes Tûzoltó Polgárõr Egyesület
parancsnoka

GALGAHÉVÍZIEK FIGYELEM!!!!
Köztudomású tény, hogy Magyarországon az utóbbi években egyre gyakoribb a vastagbélrák. Gyógyítása sokkal
több reménnyel kecsegtet, ha ezeket az elváltozásokat már
korai stádiumban felismerik! A panaszmentes stádiumban
felismert vastagbél daganat gyógyítható! Már korai stádiumban megjelenik a vér a székletben, ami egyszerû székletvizsgálattal kimutatható. Ehhez nyújt Galgahévíz lakóinak
segítséget az Albert Schweitzer Kórház Gastroentológiai
Osztálya, és rendelkezésükre bocsátja a székletkazettákat.
Ennek technikai lebonyolítását Dr. Jancsy György községük
háziorvosa vállalta.
Részletesebb információval a 2004. december 18-án 16
órai kezdettel a Mûvelõdési Házban tartandó Közmeghallgatáson szolgálunk.
Bízom abban, hogy Galgahévíz lakói törõdve egészségükkel
élnek a felkínált lehetõséggel.
Ennek reményében tisztelettel köszönti Önöket:
Dr. Popovits József sk.
gastroentorológus fõorvos
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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