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GALGA

HÉVÍZ

Havonta megjelenô olvasnivaló
Dsida Jenõ

A FARSANG DÍCSÉRETE
Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván.
Az egyik bûnt sirat és bûnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.
Vezérük, kit már lángos kárhozat nyal,
bûnbánón látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal;
míg a zarándokfõ, egy vén barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

T A R T A L O M B Ó L :
• Sára Ferenc tanító, népmûvelõ: élt 68 évet
• A környezetvédelmi miniszter látogatása
• Újra indul az asztalitenisz bajnokság
• Gyermeknevelési tapasztalatok
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EGY CSEPP EMBERSÉG
Gondolatok a Kossuth Rádióban
fél hét után három perccel
Rádiópárti vagyok. Szeretem „a Petõfit” és „a Bartókot” is, de minden reggel a Kossuth Rádió hangjára
ébredek.Talán fél éve figyeltem fel egy rövid, pár perces mûsorra, amiben ismert emberek szép, okos gondolatai hangzottak el idézetekkel színesítve, mélyítve
azokat. Nagy örömömre csokorba szedték és karácsonyra könyvben is megjelent ez a szép gondolatgyûjtemény. Perjés Klára a mûsor ötletgazdája és a
könyv fõszerkesztõje a következõket írja a „fülszövegben”:
„Két éve dédelgetem már magamban, hogy adjunk
reggelente a hallgatóknak – akik hisznek bennünk,
akik vágynak a tartalmas jó szóra – útravalót. A tragikust, halált, harcot, békétlenséget, természeti katasztrófákat soroló hírözönben legyen egy pont, egy
pillanat, ami más, több napi sokszáz reklám és „ficam-hír”-nél, ami megálljt parancsol a sokknak!
Amelyben jó elmerülni, ami értelmet ad a percnek, s
eszébe juttatja a szegénynek, milyen gazdagok vagyunk: múltunk a megfizethetetlen örökségünk. Elõdeink bölcsessége, a velünk élõk tehetsége, a mûvészetek, a tudás tárháza segít minket feldolgozni a feldolgozhatatlant.”
Terveink szerint, a „Galgahévíz” idei számainak Tallózó rovatában közlünk egy-egy írást a könyvbõl. Reméljük, hogy Önök is szívesen olvassák majd, s ráadásul kedvet kapnak a mûsorhoz, de a szép, igényes
kivitelû könyvhöz is. Februári számunkban Jókai Anna író szól hozzánk.
M.Zs.
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JÓKAI ANNA
író

Pascal mondta a XVII. században: „Az ember érzékenysége a kicsiny dolgok, s érzéketlensége a jelentõsek iránt különös értékfelcserélésnek a jele... Csak háromféle ember van: az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent, és szolgálja; a másik, amelyik minden
igyekezetével keresi, de még nem találta meg; végül a
többi, aki úgy él, hogy nem keresi és nem is találta
meg. Az elsõk értelmesek és boldogok, a legutóbbiak
balgák és boldogtalanok, a közbülsõk boldogtalanok és
értelmesek.”
Annak naponta példáját látjuk, hogy mennyire más érdekli az embereknek a többségét, mint amivel valóban
foglalkozni kellene. Mindig csak a legköznapibb dolgokról esik szó, és a köznapi dolgokban is arról, ami a
matériával és a pénzzel mérhetõ, mintha nem is érdekelné más a világot.
Ezek a kicsiny dolgok a maguk nemében természetesen fontosak, de nem pótolhatják a nagy dolgokról való gondolkodást. Átszövik az egész életünket, holott
ezek azok a dolgok, amelyeket itt hagyunk, amelyek
változóak, amelyek tönkremennek az idõvel. A legfontosabbak, tûnõdéseink pedig formálnának minket, a
személyiségünket.
Hitem és tudásom szerint át is emelnének majdan egy
másik szférába. Igen, keresõk vagyunk, bizonyos értelemben boldogtalanok. Azt gondolom, hogy ma józan,
normális, és szívében-eszében élõ ember nem is lehet
tökéletesen boldog.
Ha körülnéz, és meglátja ezt a világot, és nemcsak önmagával törõdik, akkor elég sok oka lesz a boldogtalanságra, miközben olyan szeretetet érez, amibe felelõsség is vegyül.
Van ilyen teremtõ boldogtalanság, amely abban mohó,
hogyan találja meg azt a boldogságot, amit nem vehet
el az embertõl senki.
2004. március 16.

Döntsön Ön, hogy ne vesszen el a „nagy kalapban”
A 2004. évi jövedelmérõl hamarosan bevallást készít. Az Ön személyi jövedelemadója, melyet az államkasszába befizet, kétszer egy százalékáról dönthet, hogy az mire fordítódjék.
Az egyik egy százalékról valamelyik egyház, a másik egy százalékról valamely társadalmi szervezet javára
dönthet.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Emlékeztetõül felsoroljuk a galgahévízi társadalmi szervezeteket, hogy mekönnyítsük választását.
• Szentandrás a Galgamenti Népfõiskola Alapítványa – Adószám: 19180492-1-13
• Galgahévíz Község Védõ-Szépítõ és Fejlesztõ Egyesület – Adószáma: 18675500-1-13
• Galgahévíz Közbiztonságáért Alapítvány – Adószáma: 18688485-1-18
• Galgahévíz Iskoláért Alapítvány – adószáma: 18688485-1-13
Kérjük, hogy döntsön valamelyik galgahévízi szervezet javára, mert ezzel településünket gazdagítja.
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A környezetvédelmi miniszter látogatása
2005. február 7-én dr. Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter meglátogatta a Regionális
Szelektív Hulladéklerakó Telepet Turán. Egyrészt
megállapította, hogy jó kitekintés nyílik itt az Európai Unióra, ahol a fejenkénti, évenkénti újrahasznosított hulladék 20 kg, míg a négy település

A látogatás apropója az volt, hogy a miniszter úr
egy 25 millió forintos konténerszállító Mercedes teherautót avatott fel, melyet az önkormányzatok és
egy pályázati forrás segítségével tudott a Szelektív
Kft. beszerezni. Az autó hivatalos átadása után egy
sajtótájékoztatóra, majd egy kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a településeink egyéb környezeti problémái (szennyvíztisztítás, iszapelhelyezés)
is felszínre kerültek.

A teherautó ünnepélyes átadása
összefogásában immár ötödik éve mûködõ telepünk
adatai szerint az egy fõre jutó újrahasznosított
hulladék mennyisége 21,7 kg. Másrészt, nagyra
értékelte az összefogást, aláhúzta, hogy ilyen nagyságú feladatokat egyedül nem lehet megoldani. A
hulladékgazdálkodással kapcsolatosan az alábbiakat
emelte ki: fontos cél, hogy minél kevesebb legyen a
hulladék, továbbá, hogy a keletkezett hulladék minél nagyobb része hasznosításra kerüljön, illetve kikerüljenek a hulladékból a veszélyes anyagok, mint
pl. a gyógyszerek, elemek stb. Reszkessenek az illegális hulladékot lerakók, fõleg, ha azok veszélyes
hulladéktól szabadulnak meg ilyen módon!

Asszonyok a válogató soron
Fontos, hogy tiszta és egynemû hulladék kerüljön
az újrahasznosító cégekhez. Tegyük meg tehát,
hogy tisztára mosva dobjuk ki a száraz hulladékainkat (tejfölös, kefíres, konzerv dobozok)! A válogató
szalag melletti asszonyok egy-egy hulladékfajtát
szednek külön, így a száraz hulladékból a papír, a
mûanyag, a fém, az üveg, a textil, a játék, mind újrahasznosításra kerül.

A miniszter úr is megörökíti a hulladék útját.
Tanulságos lesz talán másoknak is,
amit itt tapasztalt.
Kézfogás a polgármester úrral
FEBRUÁR

S.N.A. és M.Zs.
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Az óvodában történtek
OVIFARSANG 2 005.
Nagyot ugrik
a kis nyuszi,
ä
ä
az õ neve
Nyuszi Muszi
Hosszú fülû
és sohase alamuszi!

Tarka cica, fehér cica
egyet ugrott haj,
s nyelve hegyén
elolvadt a vaj
ä
Dohogott az egér
Sosincsen friss
kenyér?
ä

Süss fel nap
fényes nap,
szárogasd meg
Szárnyaidat,
ä
ä
bontsd ki
a virágokat!

Belenyúlunk
maskarába
úgy megyünk
a jelmezbálba.
Farsangolunk
ä mulatunk, ä
reggelig
csak vigadunk
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SULI-HÍREK

Hajdú Gréta, Bankó Boglárka, Ambrus Ágnes, Bangó Dávid és Szilágyi Alexandra) kapott helyezést.

Január végén minden középiskolában megrendezték
a központi írásbeli felvételi vizsgákat. Az eredményekrõl február 11. után lehet érdeklõdni, a szóbeli
vizsgákra márciusban kerül sor.
A karnevált február 4-én tartottuk. Huszonöt egyéni
versenyzõ volt, és tizenkét csoportos jelmezes.
Az egyéni indulók közül
“Aladdin” (Szabó Petra),
“Struccversenyzõ” (Széles Fanni),
“Néger lány” (Bélész Klaudia) és a
“Kalapos úr” (Csóka Ádám) ért el helyezést.

A csoportos jelmezesek között az
“Indiai hercegnõk” (Ruff Ágnes és Tóth Lívia),
“Fiona és családja” (Sukaj Dorottya, Sukaj Stefánia,
Páldi Richárd és Páldi Zoltán),
“Pom-pon lányok” (Széles Bence, Pászti Márk, Molnár Viktor, Vucsetics Renátó és Vanó Valentin),
“Török hárem” (Horváth Anett, Szilágyi Dorottya,
FEBRUÁR

A felsõ évfolyam tanulói közül ebben az évben is megalakult az alkalmi tánccsoport. A nyitótánc keringõ
volt, majd az est folyamán egy rock & roll számot is
elõadtak.
A tanárok közül is jó néhányan jelmezbe öltöztek.
Elõadásuk óriási sikert aratott!
Ez a délután is nagyon jó hangulatban telt el, este kilencig szólt a zene. Tombolán értékes nyereményeket
nyerhettek vendégeink. Éhségünk és szomjúságunk
csillapításáról a 7. osztályosok gondoskodtak.
FEBRUÁRI ELÕZETES:
Félévi szülõi értekezletet tartunk az iskolában 2005.
február 14-én este 6 órakor. Minden szülõt szeretettel
várunk!
Iskolánkban ebben az évben is lesz ásványkiállítás.
Február 24-én és 25-én csodálhatja meg minden kedves érdeklõdõ a különleges kõzeteket és ásványokat.
A 3. és 4. osztályos, valamint a felsõs tanulók megyei
matematika versenyen vehetnek részt Aszódon.
G.Cs.I.
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GALGA Természetbarát
Egyesület hírei
Mint arról már egy korábbi számunkban hírt adtunk, megalakult a GALGA Természetbarát Egyesület. Minden lelkes túrázót szívesen várunk sorainkba.
Az országos túra versenyben indulnak tagjaink. 14
éves kor alatt csapatversenyt is kiírt az MSTSZ.
Egyesületünkbõl három 5 fõs csoport alakult, akik havonta részt vesznek egy-egy túrán.
Január 22-23-án tanfolyamot rendezett az egyesület,
ahol versenybírói végzettséget lehetett szerezni. 20 fõ
jelentkezett az ország minden részérõl, akik ezt a végzettséget szerették volna megszerezni. Szombaton elméleti oktatás volt a résztvevõknek, vasárnap pedig
számot adhattak tudásukról. Írásban és gyakorlatban
is vizsgázniuk kellett. Minden jelentkezõ jól megoldotta a feladatokat, és sikeresen elvégezte a tanfolyamot.
Február 5-én részt vettünk a Szent László Teljesítménytúrán. A túra Tarról indult Sámsonháza, Szentkút, Nagybárkány települések érintésével. A gyalogtúra során sok érdekességet láthattunk. Nagy tudósunk,
Kõrösi Csoma Sándor emlékére épült a Buddhista Békeszentély (Sztúpa), amely a tibeti buddhista kultúra
jellegzetes épülete. A XIV. Dalai Láma szentelte fel
1992-ben. Szentkút Magyarország egyik legjelentõsebb Mária kegyhelye, melynek csodatevõ voltát több
legenda is megemlíti. A szent hely központja egy forrás, amelyet már 1290-ben mint Szent László kútját
emlegették. A hagyomány szerint a szent király lovának patkója nyomán fakadt fel a víz a sziklafalból. E
forrásnak a nép gyógyerõt tulajdonított, búcsújáró
hellyé vált. Sámsonháza határában megkapó látványosság a geológiailag védett, volt kõfejtõ andezittufa
rétegvulkán. A Kisbárkányi-patak fölötti Buda-hegy
délnyugati oldalában épült a Fehérkõ vára. A hegycsúcson körben felismerhetõk a sziklavonulatokat követõ
várfalak.
A következõ túrát február 12-én Gödöllõn rendezik
meg. A csapatok március 5-én indulnak a Normafa 20
km-es túrán. Minden túrázni vágyót szívesen látunk!
G.Cs.I.

GYÓGYNÖVÉNY ÉS ÉLETMÓD BOLT
Galgahévíz, Fõ út 255.
Nyitvatartás: H – P: 9-12, 15-18, Szo: 8 – 12
Tel: 28/461 197. 70/385 0908
Termékek az egészséges életmódot folytatóknak
Több, mint negyven féle gyógytea, vitaminok
Immunrendszert erõsítõ készítmények
Allergiás tünetek csökkentésére szolgáló krémek,
cseppek
Reformélelmiszerek és diabetikus temékek

FÛBEN FÁBAN ORVOSSÁG
A táplálkozás egyik fontos feladata biztosítani a
szervezet számára a megfelelõ vitaminbevitelt. Táplálékainkban kis mennyiségekben fordulnak elõ,
ezért szükséges így a téli hónapokban, amikor a
szélsõséges idõjárás is kínozza, fárasztja szervezetünket, a gyógynövényekbõl nyert erõsítõk rendszeres, illetve kúraszerû bevitele.
A gyógynövények azok a növények, amelyeknek
hatóanyagát a betegségek kezelésére, ill. a gyógyszeres kúrák kiegészítésére használják, használjuk.
Elõdeink lankadatlanul rágták, dörzsölték és fõzték
ki a körülöttünk lévõ növényeket, így ismerték meg a
ma is hasznosított gyógynövények túlnyomó részét.
Napjainkban egyre erõsebb a természetgyógyászatba vetett bizalom, melyet szelíd orvoslásnak tekintetnek. A gyógynövénytemékek hatékonyságát,
alkalmazását és adagolását szakértõi testület vizsgálja és eredményeit naprakész beszmolókban hozza
nyilvánosságra, ezáltal csak a szervezetnek hasznos
készítmények kerülnek piacra.
Üzletünkben valamennyi ilyen készítmény megtalálható, segítségünkre számíthatnak.

Egy kis pihenõ
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SPORTESEMÉNYEK

Túrázók találkozója
Galgahévízen
Január 22-23-án Galgahévíz volt a túrázók találkozóhelye. A GAIA hotelben tartottuk a vesenybírók kiképzését, melyen 20-an vettek részt az ország minden sarkából. Galgahévízrõl Hóka Nikolett tett sikeres vizsgát. Mivel csak augusztusban lesz 18 éves,
versenybíróként csak õsztõl lehet õt foglalkoztatni.
23-án a Magyar Sportturisztikai Szövetség kiosztotta a tavalyi eredményekért járó érmeket, kupákat,
jutalmakat. Ebbõl azt alkalomból mintegy negyven
újabb vendég látogatott el hozzánk.
Külön ki kell emelni Oravecz Mária teljesítményét,
aki a korosztályos (14-21 év) leány bajnokságban
egy arany és egy ezüstérmet szerzett. Gratulálunk
teljesítményéhez!
Ezúton is szeretném megköszönni Vanó András és
a GAIA személyzetének nagyvonalú segítségét a
szállás, étkezés és rendezés területén.Úgyszintén
köszönet a GALGA T.E. elnökségének (Ruffné Basa
Rózsa és Gombosné Csákány Ibolya). Segítõkészségbõl Galgahévíz jelesre vizsgázott.
Vígh-Tarsonyi László
a Galga T.E. elnöke,
egyben az MSTSZ alelnöke

Hírek a futballpályáról
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat az új év elsõ
sporthírei kapcsán.
Január 21-én futballcsapatunk megkezdte a felkészülést a 2004-2005-ös Körzeti Labdarúgó-Bajnokság tavaszi idényére. Az edzéseket az általános iskola tornatermében, illetve a futballpályán tartjuk, de
gyakran feltûnünk egy-egy este folyamán a falu utcáin is, mert a hosszútávú futásokat itt tudjuk elvégezni. Külön köszönet a Polgármester úrnak és
Vandornyikné Sára Ilona igazgatónõnek, mivel a
tornaterem használatát térítésmentesen bocsátották a rendelkezésünkre.

% % %

bõvebben akkor tudok beszámolni, ha az átigazolások már realizálódtak.
Meghívót kaptunk egy teremfoci villámtornára,
amelyet Bagon rendeznek a sportcsarnokban a környékbeli magasabb osztályú csapatok részvételével,
komoly kihívás, tisztes helytállás reményében. A
bajnokság tavaszi fordulói valószínûleg március 20-a
után kezdõdnek, a pontos menetrendet közölni fogjuk, de addig több edzõmérkõzést is sikerült lekötnünk a felkészülés keretében:
Február 12. szo.
Február 20. vas.
Február 27. vas.
Március 6. vas.

14 óra
14 óra
13 óra
13 óra

Kóka – Galgahévíz
Boldog – Galgahévíz
Vácrátót – Galgahévíz
Galgahévíz – Vácrátót

HAJRÁ HÉVÍZ!
Mészáros Csaba
edzõ

Serdülõ-elõkészítõ labdarúgó csapatunk az õszi
fordulót az utolsó elõtti helyen zárta. A tél folyamán terembajnokságokon vettek részt a csapat
tagjai, ahol az eredmények javulást mutatnak. A
tavaszi forduló elõtti alapozó edzések már elkezdõdtek, illetve folyamatosan tartanak, bízunk benne, hogy a tavaszi fordulóban már jelentõsebb sikerekrõl is beszámolhatunk.
A csapat tagjai:
Felsõ sor balról: Palócz Patrik, a csapat õrzõje:
Basa Doktor bácsi, Vucsetics Renátó, Kiss Róbert,
Lukács Dániel, Gombos Tamás, Pethõ Károly,
Alsó sor: Bankó Bence, Mácsai Martin, Szabó
Márk, Bangó Dávid, Széles Bence, Molnár Viktor, Dolányi Balázs

A csapat összetételében minden bizonnyal változások lesznek – többnyire kényszerûségbõl – de errõl
FEBRUÁR
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A mûvelõdési ház híreibõl
Sára Ferenc,
élt hatvannyolc évet...
Szomorúan bontottuk ki a
Turai Önkormányzat levelét, amelyben arról értesítenek bennünket, hogy január 25-én, életének 68.
esztendejében elhúnyt Sára Ferenc népmûvelõ-pedagógus.
Galgahévízt szoros szálak
fûzték a tanár úrhoz, hiszen
mintegy két éven keresztül,
1972 februárjától 1973 december végéig õ volt a felelõs Galgahévíz kulturális életéért. Megosztott munkaköre volt Hévízgyörk és Galgahévíz között.
A hetvenes évek Vass Lajos vezette Páva mozgalmát szívvel-lélekkel támogatta. Érzelmileg nagyon
kötõdött e mozgalomhoz, sokat dolgozott sikeréért.
Mivel Turán élt, Galgahévíz és Hévízgyörk biztosította a munkáját ebben az idõszakban, így mindhárom falu kulturális és társadalmi életét szívügyének
érezte. Sokat fáradozott a három falu összefogásáért, közös programokért, fõként az Egyesített
Alsógalga-menti Pávakör megalakulásáért. Anyagi
haszna számára mindennek nem volt, de erkölcsi
haszna annál több. Közelebb került ezáltal is a két
falu.
Alkalmazásának megszünte után is, egészen napjainkig, ezer szállal kötõdött mindhárom faluhoz.
Nagyon sokan ismerték, szerették a Galga-mentén,
így nem csoda, hogy február elsején a temetésére
rengeteg ember jött el végsõ búcsút venni tõle.
Az alábbiakban Tóth Istvánnak, a turai polgármester úrnak a búcsúbeszédébõl közlünk néhány
részletet.
Szerkesztõség
Tisztelt Gyászoló Család! Barátok, búcsúzni
egybegyûlt Rokonok, Ismerõsök!
Mindannyian tudtuk, hogy kemény küzdelmet
vív a kórral, de nem engedtük a halál gondolatát
személyéhez közel férkõzni. Valami csodában reménykedtünk, Õt még nem viheti el közülünk, Neki
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még feladata van. Ezért szorult össze szívünk a halálhírre, s a testületi ülést követõ beszélgetést elnémította a megdöbbenés... Egy alkotó, mindig a közösséget szolgáló élet befejezését jelenti a szomorú
esemény. Egy teljes élet lezárását, amely bõvelkedett küzdelmekben, vívódásokban, elhivatottságban
töltött években, szép eredményekben, de jutott hozzá
csalódás, betegség, fájdalom is. Egy élet ellobbanását, melyet Benjámin László soraival jellemezhetnék:
„Bátran légy tenmagad,
akárhogy ráncigálnak.
Vezérnek lássanak bár,
Vagy muzsikus cigánynak.
Fölemel tisztelettel a világ, vagy legyûr,
A páholyban, a porban az vagy, ami belül.”
Tevékenységét, életútját nagyon nehéz néhány
mondatban összefoglalni.
1936-ban született Turán. Az érettségi letétele
után 1954-tõl Aszódon, majd a turai könyvtárban
dolgozott. 1952-ben egész életét, munkásságát meghatározó találkozása Béres János furulyamûvésszel, késõbb barátsággá, majd szinte mindennapi munkakapcsolattá alakulva a népzene, néphagyomány elkötelezettjévé tette.
1961-ben a Szegedi Tanárképzõn szerzett ének –
rajzszakos tanári diplomája már ennek az elhivatottságnak a következménye. Az 1961-62-es tanévben a Turai Általános Iskola tanáraként kezdte
pályáját. Kovács Laci bácsi 1962-ben hirtelen bekövetkezett halálával a turai hagyományõrzés sokrétû feladata mellett a Galga-mente népmûvelésének
súlya is egyre inkább a fiatal szakember vállára nehezedett. 1963-tól a Turai Mûvelõdési Ház igazgatója, 1968-tól a Gödöllõi Járás függetlenített mûvelõdési felügyelõje. 1972-ben Hévízgyörkre helyezték
mûvelõdési ház vezetõnek, 74-tõl ugyanott az általános iskola igazgatója. 1974-tõl Aszódon általános
iskola igazgató, majd helyettes 1984-ig. Ezt követõen 1990. szeptemberéig Tura Nagyközség tanácselnöke, majd nyugdíjazásáig Hévízgyörkön tanított
az általános iskolában.
A tevékenység sokoldalú, a felsorolás száraz, mert
a munkahelyek felsorolása mellett nincs ott az
egész életére jellemzõ feljegyzés: a kötelezõ órákon
felül végzett népmûvelõi munka idõtartama. Estékbe, éjszakákba nyúló próbák az énekkarokkal,
zenészekkel, szakkörökkel. Nincs a csoportok felkéFEBRUÁR
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szülését átforrósító lelkesedés, biztatás, olykor követelõdzõ eligazítás. A számadatok mellett nem
tüntetik fel a hagyományõrzõ csoportok találkozóinak összefogását, a Galga-menti népi fesztiválok, a
Ki Mit Tud vetélkedõk hangulatát, TV és rádiófelvételek gyötrõdéses izgalmait. Gondolunk-e mindezek mögött az alkotó Emberre, a színpad szereplõit, olykor 200 embert mozgató rendezõre?
Mindannyiunkat valamilyen, személyéhez fûzõdõ emlék, kapcsolat hozott ide. Mindannyian felidézünk egy-egy mozzanatot az elmúlt évtizedek találkozásaiból. Ezeket a képeket visszük tovább
magunkan azért, hogy Sára Ferenc ne haljon meg,
mert csak az hal meg, akit elfelejtenek...
...
1972-ben megszervezte az Egyesített AlsóGalgamenti népdalkört, csoportjaival rendszeresen
felléptek a megyei és országos versenyeken, szerepeltek a rádióban. Nehéz lenne felsoroni mindazt,
amit 1998-ig a mûvelõdési ház csoportjaitól való
jelképes elköszönéséig szervezett. Jelképes elköszönés volt ez, mert ténylegesen a nyugdíjas klubok
mellett folytatta a mukát, s mint a klub elnöke a
múlt év végéig szolgálta társait. Évente két-három
nagyszabású rendezvény égette szellemét, szívta
energiáját. A szüreti mulatságok, a farsangi bálok,
a népi zenekarok értõ és lángoló szervezõje most elköszön tõlünk. Nem állíthatja többé Volly István
gyûjtésébõl a Turai huszárt, nem rendezheti a
Csáki Bíró balladáját, nem tanítja a turai
párostáncot, vagy verbunkost Lami István barátjának gyûjtésébõl. Furulyájának csodálatos hangját
is csak a rádió felvételeibõl ismerheti a fiatalabb
nemzedék.
...
Lelkének egyik álma, a falumúzeum létrehozása
megvalósult. A másik nagy álma, az egységes,
rendszeresen megrendezésre kerülõ, hagyományokat megtartó nagy Galga-menti Népi Fesztivál,
mely a Galga-menti kistérségi összefogás példája
lehetne – a következõ évtizedekre marad.
...
Kedves Feri Bácsi!
Most, amikor Te búcsúzol családodtól, kik tisztelünk és szeretünk, mi is búcsúzunk Tõled. Elköszönök mindazon oktatási és mûvelõdési intézmények
munkatársai nevében, akikkel az elmúlt ötven évben találkoztál. Búcsúzom a megye hagyományõrzõ csoportjai nevében. Tisztelettel hajtok fejet mûvelõdési házunk munkatársai, csoportjai nevében.
Elbúcsúzom a zenekarok, cigányzenészek, a Falumúzeum munkatársai, a barátok és ismerõsök követeként. Köszönöm életedet és elhivatottságodat teFEBRUÁR

lepülésünk minden intézménye, minden polgára és
az önkormányzat nevében. Testedet most visszaadjuk a õsanyagnak, de lelkeddel együtt idézzük a
költõt.
„Mindegy mi voltam:
Voltam az, ami:
Egy hang voltam az Isten énekében
S kár lett volna el nem hangzani.”
Tóth István
polgármester

A búcsú percei

ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
2005-ben Galgahévíz
Asztalitenisz Bajnokságának havi fordulóit
minden hónap utolsó szombatján
rendezzük meg a mûvelõdési ház
nagytermében.
Szívesen látnánk
a lányokat és az asszonyokat is, hiszen nekik
sem ártana meg egy kis mozgás,
játék és izgalom.
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban
személyesen vagy
a 28/460 006-os telefonszámon.
M.Zs.
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
Varga Péter –
Gyermeknevelési tapasztalatok

ráj. Akkor a szobába belépve nem azt közöljük: Már
megint micsoda kupi van! Ebben ugye semmi új
nincs. Tudja a gyerek is. Hanem pl.: „Gyere próbáljunk meg elpakolni az asztalodNagyon jó elõadásunk volt jaZárójelben említem, hogy a ról, polcodról stb.!”
nuár 25-én!! Tucatnyian voltunk.
Regnumról is mesélt! Anno, még 2. Ha valakinek igaza van, akDe jó lett volna, ha többen jöna II. világháború elõtt a Városliget kor van mibõl engednie. Ha a
nek el! Érdekes és értelmes emkörnyékén alias „Chicago”-ban élõ másiknak még csak igaza sincs,
bert ismertünk meg. Gondolatai,
utcagyerekeket szedték össze ka- mibõl engedjen? Az igazság kisaját gyermeknevelési tapasztatolikus papok, fiatalok és nevelték mondásánál fontosabb az irgalataiból, valamint a Regnum köõket, istápolták õket. A szocializ- lom.
zösségen belül már több mint 30
musban „illegalitásba” kényszerül- 3. Szülõi erény. Száj befogási
éve folytatott, gyermekekkel kötek. Ismeretes, hogy a Regnum képesség.
zös programjai alapján kristályoMarianum templomot leromboltat- Ha nincs új információnk, akkor
sodtak ki.
ta Rákosi. Az üldöztetés során csöndben kell maradni.
Azzal kezdte elõadását, hogy
több pap börtönbe került, de kitar- 4. Humornak nagy szerepe
érzékeltette egy verssel, gyertóak voltak. A rendszerváltás óta van!
mekeink nem a mi tulajdonaink,
Budapesten és néhány közeli tele- Pl..: Vasárnapi ebéd Vargáéknál.
„kiröppenõ nyilakhoz” hasonlípülésen találni csoportjaikat. Új- Nagylány elkéri a sót, sóz vele.
totta õket. Más világ, ezért neságuk a Zászlónk. A gyerekek 10 Lerakja. Apuka elmondja: „Az
künk nem kell mindent megértefõs csapatokat alkotnak, 5 fiú és öt én apukám, amikor gyerek volni az õ világukban. A lényegtelen
lány. Vezetõik fiatalok egy fiú és tam azt mondta, aki elkéri a sót
dolgokkal (ruha, haj stb.) nem
egy lány. 7 éves koruktól 17 éves az asztalnál, annak illik megkökell foglalkozni, az erkölcsi világkorukig járnak hetente egy alka- szönnie, ha megkapja.”. Nagynézet fontos és a legfontosabb,
lommal a csapatuk (Sarki csér, lány nem veszi észre magát.
hogy jóban legyünk a gyerekkel,
Csirkék, Galambok stb. névre hall- Aztán egy héttel késõbb, vasár„emberei legyünk”, de nem bigató) találkozóira. A helyszín min- napi ebéd Vargáéknál. Apuka kézonygatósan: „Tudod, én jót
dig valamelyik családnál van. ri a sót, megkapja, sóz vele. Leakarok neked!” Ez a szöveg
.Havonta egyszer kirándulnak, rakja. Megszólal a kisfia: „Az én
nem kell. Érezze a gyerek,
nyáron egy hetes táboruk van. apukám azt mondta, hogy az õ
hogy valóban jót akarunk neki.
Minden találkozás során tanulnak apukája azt mondta neki kiskoAhhoz hogy ez így is legyen,
valamit, játszanak, imádkoznak és rában…!” Hát igen, a szülõ is
nem szabad, hogy „lövészárkok”
együtt étkeznek. Azok a szülõk, ember! De legalább jót nevettek!
alakuljanak ki.
akik Regnumba jártak mindent el- 5. Nem igaz az a tétel: A gyerek
Megelõzés – gondolkodás!
követnek, hogy gyermekeiknek is dolga a tanulás.
1. Konfliktust ne kezdjük el
biztosítsák a lehetõséget a Dolga az, hogy normális életfelmegoldani!
Regnumra, mert adott egy jó tár- fogású felnõtté váljon.
2. Gondoljuk át, esetleg elképsaság, ahol jót tanulnak, nem ma- Úgy viszont igaz: A tanulás a
zelhetõ-e, hogy a probléma megrad ideje elkutyulódni, rossz társa- gyerek dolga! Nem pedig az
oldható? (Genetikusan rendetlen
ságba kerülnie az ilyen gyerekek- anyuka ügye!
apa, anya, gyermeke is rendet(Kisfiam, miért hazudtad, hogy
nek.
len, tehát a probléma nem keötöst kaptál? Mert úgy örülsz necsegtet megoldással!)
ki anyu!)
3. Ha elvileg lehetségesek megoldások, akkor miNáluk például az volt a szabály, hogy este 10-ig lelyenek?
het csak tanulni. Kialudja, kipihenje magát a gyerek
Megoldási javaslatai:
másnapra. Egy héten egyszer lehetett szabadságot
1. Mindig új információ!
kérni, akkor lehetett tovább fennmaradni.
Pl.: Rendetlen gyereknél, a szoba mindig kuple-
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6. Testi fenyítés
Ha ideges vagy és azért veszekszel, az hiba! Persze, hogy értelmetlen az állandó verés és megfélemlítés. Egyszer-egyszer a jó idõben elszállt tasli az tanulságos. Ezek az úgynevezett falhelyzetek, amikor
megtanulja a gyerek, hogy ha az életben így viselkedik, akkor ott nekimegy a falnak.
8. Egy fiúnak kifejezetten fontos megtanulnia,
hogy ha az apuka azt mondja, hogy: … (akkor az parancs). Ami után Oszolj megcsinálni! Nem kérdezõsködni, mert akkor csak szaporodik a tennivaló.
Ehhez persze az kell, hogy az apukától igen ritkán
kapjanak parancsot. Anyukától megszokják a gyerekek, hogy csak úgy mondja. Megfázol, húzzál sálat. Vedd fel a pulóveredet is. Stb.
9. Ne kelljen a gyereknek korlátozva lennie,
csak azért mert a szülõ otthon idegeskedik.
Az a dolgunk, hogy idegeskedjünk, a gyereknek
meg az a dolga, hogy merjen élni. (Varga kisfiú egy
titkos mutatvánnyal, melyben egy ág végére mászott ki, nem hozakodott elõ anyukájának. Nõvérének megmutatta. Apja mikor megtudta, kíváncsi
lett. Kérte a kicsit mutassa meg. Nem lehet apuka,
már letört!!! Persze a kisfiú alatt.)
10. Akármennyire is a gyerek ellen szólnak a
körülmények a tényeket mindig meg kell várni,
hogy kiderüljenek!
(Késõn ér haza a gyerek, este 10 helyett 12-kor.
Nem szabad nekiesni, meg kell várni, míg maga adja elõ, mi történt vele!)
11. El kell mondani, mit érzünk! Alapvetõen
fontos, hogy tudja a másik is, mit érzünk.
(Pl.: Vasárnapi ebéd elhûl, mire a háznép odavánszorog. Anyuka: „Legszívesebben a fejetekre önteném! Egész délelõtt ezzel dolgozom és arra se vagytok képesek, hogy gyertek, ha hívlak benneteket?!”
Ki kell mondani, de persze nem megcsinálni!)
11. Szidni ha kell, dicsérni, ha kell, mindig a
cselekedetet, nem a személyiséget!
(pl.: Olyan ügyesen felsepertél! De nem: Jaj, milyen édes cuki pofa!)
12. Fafej esetén, amikor a másik nem érti, érzi
a helyes lépést, akkor kérdezzünk tõle. Biztos,
hogy…? Tényleg…?
13. A háztartáskezelõi vizsgát nagylányoknál
17 éves korig letenni!
Varga Péter találta ki a hamar férjhez menõ leánya végett, hogy érezze a felelõsség súlyát. 2 hétre
átadja anyuka a kosztpénzt és az összes házimunkát
a nagylánynak. Mosás, fõzés, vasalás. A szülõk meg
úgy élhetnek ebben a 2 hétben, mint egy szállodában. (Vagyis, mint a saját gyerekeik azelõtt!)
A nagylány találja ki a menüt, lebonyolítja a napi
FEBRUÁR

háromszori étkezést, mosogat, megfõz, bevásárol
stb. A pénzbõl ki kell jönni! A vizsgázáskor figyelembe vették a kaja minõségét, az ellátás minõségét,
átlagban 4-est kell szerezni.
Játékszabály: NEM szabad semmibe BELESZÓLNI!! (Ha a tejes lábasban csinálja a nagylány
a rántást, akkor sem szólni, ki kell dobni, na bumm!)
CSAKIS ADOTT KÉRDÉSRE SZABAD VÁLASZOLNIA A FELNÕTTNEK !!
Nagyon jó volt a beszélgetés is, amikor a hallgatók kérdezõsködtek. Ekkor meséltettük a Regnum
közösségérõl.(L. keretben) Érdeklõdtünk vajon a
felesége is be tudja-e tartani ezeket a tanácsokat?
Beszélgettünk arról, hogy úgy érezzük elveszik a
“férfi minta” a családból. Nincs is otthon apuka a
gyerekekkel, nincs példaértékû férfias viselkedés a
gyerekek elõtt. (csak azok a bugyuta, komisz vagy
erõszakos filmek a tv-ben.)
Annyira fontos, hogy Varga Péter segítségével a
fiatalok (örökifjak) is elgondolkozzanak a párválasztásukról!!
Ehhez nyújt segítséget április 30-án, szombaton,
14 órai kezdettel tervezett SPIELHÓZNI elõadás.
VÁRJUK a 17 évnél idõsebb fiúk és lányok, örökifjú párjukat keresõk jelentkezését, akik a fent említett szombati napon rászánnak 5 teljes órát és
meghallgatják elõadását.
Aktív részvételükre, kérdéseikre is számít az elõadó, de a félénkek, hallgatag típusúak sem fognak
unatkozni!
Garantáltan szellemes, jó humorú elõadás részesei
lehetnek, azok, akik tudatosan jól szeretnének az
életben párt választani!
Belépõ díj: 1000 Ft
Jelentkezni lehet a népfõiskolán: 06-28-460-276
üzenetrögzítõ (nevet és telefonszámot kérünk megadni!)

MEGHÍVÓ
Február 22. kedd este 6 óra

HÁZIASSZONYI ÖSSZEJÖVETEL
Hívunk minden kedves érdeklõdõt, népfõiskolást.
Házigazdák: Vizi Györgyi, Nagy Andrea
Vendégünk: Nádas György Istvánné
(Tura, Fénysugár Ezoterikus Bolt) –
Belsõ utazás
Terülj, terülj asztalkám!
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Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium
Aszód, Hatvani út 3.
OKÉV nyilv.: 07-0310-02
OM: 032558
Tel: 06(28) 400 – 006;
500-545; 500-546
Iskolánkban a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált
ECDL vizsgaközpont mûködik.
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEINK
ISKOLARENDSZERÛ (nappali):
• gépipari számítástechnikai technikus
OKJ 52.5442.04 (gyakorlat: IMI Kft., Richard Fritz
Kft. , DIMé CNC Kft.)
• ipari elektronikai technikus
OKJ 52.5423.02 (gyakorlat BOSCH Kft., Hatvan)
• autószerelõ
OKJ 51.5241.02 (gyakorlat: PMKIK által ell. vállalkozóknál)
A képzésekre a jelentkezési lapokon feltüntetett idõpontban írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tartunk.
A képzések kétévesek, tandíjmentesek, tanulóink diákigazolványt kapnak.
A képzésben való részvétel elõfeltételei:
• Érettségi bizonyítvány (szakközépiskolai, gimnáziumi)
• Egészségügyi alkalmasság
• 21 év korhatár
Mindhárom képzés esetén az iskola biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit.
ISKOLARENDSZER-en kívüli:
• OKJ 32.5233.02 NC/CNC gépkezelõ
• OKJ 34.5233.01 NC/CNC programozó technológus
• OKJ 33.4641.01 számítógép kezelõ
• OKJ 52.4641.03 számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
A jelentkezéseket – az iskola által kiadott jelentkezési
lapokon – személyesen kell leadni az iskola
mûszaki igazgatóhelyettesének.
Jelentkezni lehet:
folyamatosan 2005. április 15-ig
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A Vasutasok Szakszervezete
Turai Nyugdíjas Szakszervezeti
Csoportjának fogadónapjai
2005-ben
1. Január 12-én, 26-án
2. Február 9-én, 23-án
3. Március 9-én, 30-án
4. Április 13-án
5. Május 11-én
6. Június 8-án
7. Július 13-án, Július 8-án VASUTASNAP
8. Augusztus 10-én
9. Szeptember 14-én
10. November 09-én
11. December 14-én
12. December 16-án TAGGYÛLÉS
A kijelölt fogadónapokat a turai Bartók Béla Mûvelõdési Házban tartjuk 9 órától 11 óra 30 percig.
Idõpontváltozás esetén a bizalmiakon keresztül értesítjük a szakszervezeti tagságot.

Ünnepelt a Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjas Klub minden év januárjában megtartja
ünnepi közgyûlését. Erre az idén január 23-án került
sor. A mûvelõdési ház nagytermében közel száz klubtag és kb. tíz illusztris vendég jelenlétében, a magyar
himnusszal kezdõdött a közgyûlés.
Az ünnepi gyûlés fõ eseménye, programja az elnöki
beszámoló volt, amely a 2004. év eseményeit és a
2005-ös év terveit tartalmazta. A beszámoló végén
két hozzászóló volt, nevezetesen: Hajdú Vendel alpolgármester úr és Bankó László úr, aki a klub népdalkörének szakmai irányítója. Mindketten méltatták a
klub tevékenységét és elismerõen nyilatkoztak munkánkról. Ezt követõen Péli Andrásné, a klub pénztárosa, ismertette a pénzügyi helyzetet. A közgyûlés
levezetõ elnöke Csákány Lászlóné volt.
A hivatalos részt azzal fejeztük be, hogy közösen elénekeltük a Nyugdíjas indulót. Ezután következett
a kidós és ízletes ünnepi vacsora, amelyet a GAIA étterem dolgozói készítettek.
Vacsora után a jó zene mellett a klubtagok táncra
perdültek és vidáman, fiatalosan mulattak.
Hajdú József
a Nyugdíjas Klub elnöke
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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