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GALGA

HÉVÍZ

Havonta megjelenô olvasnivaló

Uram Jézus szükségem van Rád
Köszönöm, hogy meghaltál
értem a Kereszten
Kinyitom életem kapuját és
Befogadlak Téged
Mint Uramat, Megváltómat
Te irányítod az életemet
Tégy olyanná, amilyen
Te akarod, hogy legyek.
Ámen

MEGHÍVÓ

A farsang múltával a böjt ideje érkezett el. A mulatság után szükségünk van egy
kis befelé fordulásra, csendre. Tisztul a test és a lélek is, hogy a természettel
együtt ez a tavasz is elhozza számunkra a megújulást. Az idén igen korán, már
márciusban lesz a nagy tavaszi ünnep, a Húsvét. Ez alkalommal egy kedves olvasónk húsvéti gondolataival kívánunk Önöknek és a község minden lakójának
kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!
a szerkesztõség

Várjuk Galgahévíz minden lakóját

2005. március 15-i
ünnepségünkre
– 8,30-kor Szentmise a hõsökért
– 9,30-kor ünnepség a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban,
majd koszorúzás a Hõsök Emlékmûvénél

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a Nemzetközi Nõnap alkalmából
GALGAHÉVÍZ
MINDEN
ASSZONYÁT, LÁNYÁT!

T A R T A L O M B Ó L :
• Húsvéti köszöntõ
• Nõi kórusunk legújabb sikere
• Az óvodai élet szülõi szemmel
• Egy csepp emberség Csukás Istvántól

Az örök f elt ámadás
Katonák õrizték a sírt. Fegyveresen és a hatalom
jelvényeivel. A négytagú õrséget háromóránként felváltották, hogy éberségük el ne szunnyadjon és keménységük meg ne törjön. A sziklasír keskeny szájára hatalmas sziklát gördítettek, az elõtt állt az õrség
lándzsájára támaszkodva, komoran és szótlanul, hogy
teljesítse a kapott parancsot. A hatalmas zárókövet le
is pecsételték, hogy senki emberfia ne illethesse, s
hogy a halottat keményen fogják a halál törvényei. A
fegyveresektõl õrzött, lepecsételt sírkõ mögött ott feküdt szelíden és a halál tehetetlenségében a kivégzett, a keresztrefeszített.
(folytatás a 10. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület 2005. február 15-én tartott ülésén elfogadta az éves Munkatervét a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen. Ezt követõen a Körjegyzõség
megszûnése miatt a Szervezeti és Mûködési Szabályzat került módosításra, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét is a megváltozott szervezeti rendhez
igazította a Képviselõ-testületet.
A 2005. évi költségvetés tárgyalása kapcsán Dr. Basa Antal polgármester köszönetét fejezte ki az intézményvezetõk 2004. évi munkájáért és kérte, hogy a
gazdálkodás terén az elõzõ évek kialakult gyakorlatának megfelelõen végezzék tevékenységüket, figyelemmel arra is, hogy az állami támogatás nem nõtt megfelelõ mértékben.
Az Önkormányzat a 2005. évi bevételi tervét 248.238
e. Ft-ban hagyta jóvá, mely az alábbi tervezett bevételekbõl kell, hogy keletkezzék. Saját bevételek 26.354
e. Ft, helyi adók 19.010 e. Ft, átengedett, megosztott
bevételek, benne a gépjármûadóval 101.943 e. Ft, az
egészségügy finanszírozására átvett pénzeszköz
7.000 e. Ft. Csatorna befizetési hátrálék 1,5 millió
Ft, állami hozzájárulások 92.431 e. Ft. A bevételeknél csökkenést jelent a korábbi évekhez képest a körjegyzõségi támogatás megszûnése.
A Képviselõ-testület az intézmények biztonságos
mûködéséhez szükséges pénzeszközt biztosította. Valamennyi dolgozó részére a jogszabályokban leírt bérek és egyéb személyi juttatások szintén biztosításra
kerültek. Ennek ellenére az intézményvezetõk részérõl nagy odafigyelést igényel a gazdálkodás. Mûködési kiadást 240.124 e. Ft-ot tervezett a testület, melybõl az Önkormányzat igazgatási tevékenysége 46.606
e. Ft, óvodai intézményi étkeztetés és iskolai étkeztetés 20.820 e. Ft, míg a munkahelyi étkeztetés 9.025 e.
Ft. A helyi közút felújítás önereje pályázathoz 1 millió
Ft, míg a város- és községgazdálkodás 4.014 e. Ft. A
közvilágításra 3,5 millió Ft-ot, míg az orvosi ügyeleti szolgálatra 2,5 millió Ft-ot biztosítottunk. A fogorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat 9,9 millió Ft
a tervben. Segélyekre saját erõként is 9 millió Ft-ot
biztosít a testület, míg a temetõ fenntartásra 1,2 millió Ft-ot terveztünk. A mûvelõdési ház költségvetése
11,6 millió Ft, az általános iskoláé 86,9 millió Ft, az
óvodáé pedig 32,4 millió Ft. Támogatásokra 3.730 e.
Ft-ot biztosít 2005-ben a terv az alábbi megoszlásban:
Fogyasztói Érdekvédelmi Társulás 375 e. Ft, Sportegyesület 1.200 e. Ft, Tûzoltó és Közbiztonsági Egyesület 400 e. Ft, Közbiztonsági Alap (Aszódi Rendõrõrs)
120 e. Ft, Turisztikai Egyesület 72 e. Ft, MÖSZ tagdíj
26 e. Ft, GAVIT 107 e. Ft, PMTT tagdíj 80 e. Ft,
Nyugdíjas Klub 100 e. Ft, Kórus támogatás 50 e. Ft,
Hagyományõrzés 100 e. Ft, Jóléti Alapítvány 60 e. Ft,
Vasutas Szakszervezet 10 e. Ft, Galgahévízi Római
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Katolikus Egyházközség 30 e. Ft, Kábel Tv és Népfõiskola 1.000 e. Ft.
Természetesen a bevételi terv nem tartalmazza az
elõzõ évi pénzmaradványt és több mint 19,5 millió Ftot érõ OPTIMA értékpapírt. A Képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy az óvoda felújításra folyamatosan, minden megjelenõ kiírásra pályázatot kell benyújtani, a Mûvelõdési Ház belsõ felújítási költségére pedig számításokat kell végezni, s azt akár saját erõbõl is
folytatni kell, mivel az elõzõ években már a vizes blokkot felújítottuk és a lapostetõs részt pedig tetõvel láttuk el.
Az egyebek napirendi pont keretében a Képviselõtestület foglalkozott a településen átmenõ kamionforgalommal, valamint döntés született arról is, hogy a Fõ
u. 150. szám elõtti Butik épületet az Önkormányzat
vásárolja meg, majd az kerüljön lebontásra és az építoanyag a sportöltözõnél kerüljön felhasználásra.
Dr. Basa Antal polgármester tájékoztatta a Képviselõket arról, hogy Dr. Persányi Miklós miniszter Úr adta át a Szelektív Hulladékgyûjtõ Telepen azt a Mercedes típusú konténer szállító gépjármûvet, melyet a
társult négy Önkormányzat 24,5 millió Ft-ért vásárolt.
A bekerülési költséghez regionális pályázaton 16,6
millió Ft-ot nyertünk. A miniszter Úr beszédét úgy
kezdte, hogy “Turára jött Európába” - mivel a kiválogatott száraz hulladék egy lakosra számított mennyisége jóval meghaladja az Európai Uniós átlagot, s
mintegy nyolcszorosa az országos átlagnak. A miniszter megítélése szerint ez a regionális összefogásnak és
a négy település lakossága maradéktalanul pozitív hozzáállásának köszönhetõ.
A Képviselõ-testület felhívta a hivatalt, hogy a település jövõbeni fejlõdésének érdekében a temetõ és a
falu feletti ún. szõlõhegy (mely nagyrészt mûveletlen
terület) tulajdonjogának megszerzése érdekében kezdjen tárgyalásokat a tulajdonosokkal, lehetõvé téve,
hogy a vezetés nagyberuházókkal tárgyalhasson. E
tárgyban kérjük szíves közremûködésüket.
A képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel :
Dr. Král László
jegyzõ

KÖZLEMÉNY

A képviselõ-testület döntése értelmében
április hónaptól kezdve a Galgahévíz címû havilap
ára 100,- Ft lesz.
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A Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat
KÖZLEMÉNYE
Megjelent Pest megyében egy vállalkozás (EGO Méréstechnika, Debrecen) de lehet, hogy több ilyen is
van, amely égéstermékek mérésével foglalkozik. A hozzánk érkezõ
lakossági telefonokból egyértelmûen az derül
ki, hogy a lakosság ezt a fajta szolgáltatást
összekeveri a kéményseprõ-ipari kötelezõ közszolgáltatással. A nevezett kft. CO és CO2 mérését vállalja a tüzelõberendezéseknél, de ez
nem helyettesíti a kéményseprõt. A Méréstechnika Kft. nem kötelezõ szolgáltatást végez,
és annak igénybevétele függetelen a kéményseprõ-ipari kötelezõ közszolgáltatástól. Aki a
saját megnyugtatása érdekében megrendeli a
Méréstechnika Kft. szolgáltatását, a készülékérõl kap információt, de nem a kéményérõl.
A kémények ellenõrzése kötelezõ, ezt nem helyettesíti semmilyen másfajta mérés, s ehhez
csak mi rendelkezünk jogosítvánnyal!
Filó András
igazgató
Szomorúan és megdöbbenve tesszük
közzé az alábbi képeket. Vandál rongálást végzett valaki vagy valakik
Galgahévíz vasútállomáshoz vezetõ
útján. Az elektromos
vezetékeket
egy kb. száz méteres
szakaszon leszaggatták és ellopták. Emiatt a megálló területe is sötétségben van.
A helyreállítás költségei sokszorosát teszik ki annak a pénznek, amit a tolvaj
nyert ezen a „remek
üzleten”.
(szerk.)
MÁRCIUS

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
SZOLGÁLAT
mûködik februártól Galgahévízen
Maszlag Gábor szociálpedagógus
ügyfélfogadása
keddenként és csütörtökönként,
9-tõl 12 óráig a Galgahévízi Polgármesteri
Hivatal jegyzõi irodájában lesz
tel.: 30 321-3965, 06 28 460-041,
Fax: 06 28 461-587

EMLÉKEZTETÕ:
„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 fordítódjon.
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 megkönnyítsük 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 közül, mert ezzel településünket
gazdagítja!
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Az óvodában történtek
AZ ÓVODAI ÉLET SZÜLÕI SZEMMEL
Amikor felkértek, hogy írjak cikket az
óvodai életrõl szülõi szemmel, hirtelen annyi gondolat fogalmazódott
meg a fejemben. “Mit írjak? Mire
kíváncsiak?”
Az óvoda mindennapjait nem
írhatom le, mert ahhoz regényírónak kellene lennem. A sok tipródás, gondolkodás közt rájöttem, hogy csak a saját tapasztalataimat oszthatom meg Önökkel, a
többi szülõ nevében nem szólhatok,
mert mindenkinek más a véleménye.
Kezdjük az elejérõl. Három gyermekem van
és több mint öt éve szoros kapcsolatban vagyunk a galgahévízi Csemetekert Óvodával. A
legnagyobb lányomat – aki már 2. osztályos –
megkérdeztem, hogy mi a véleménye az oviról,
õ csak annyit mondott: “Jó ott lenni!”. A kellemes emlékek miatt mindig szívesen jár vissza.
Az iskolakezdés nála – s a legtöbb osztálytársánál is – gördülékenyen ment. A középsõ lányomnál, aki most nagycsoportos, sem félek az
elsõ osztálytól, ez köszönhetõ az óvodapedagógusok következetes felkészítésének.
Az óvodai foglakozások játékosan segítik elõ a
gyermekek testi-lelki-értelmi fejlõdését folyamatosan a mini csoporttól kezdve. A nagycsoportban kiegészülnek az iskolai tornaórákkal, a
hittannal, a néptánc találkozóval, a regionális
Föld-napi és Komposzt-napi játékos vetélkedõkkel.
A speciális foglalkozást igénylõ gyermekeknek nagyszerû segítséget nyújtanak az óvónõk.
A beszédfejlõdést heti egy alkalommal logopédus segíti.
Fantasztikus dolog, hogy már kiscsoporttól
lehet úszni járni Bagra. Köztudott, hogy az
úszás megmozgat minden izmot, korrigálja a
kisebb mozgásszervi elváltozásokat, segíti a helyes légzés – és az önfegyelem kialakulását,
persze nem utolsó sorban fejleszti a vízben való
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biztonságos mozgást. Ezúton is szeretném propagálni az úszás jelentõségét, mert sajnos nem sokan használják ki ezt a lehetõséget!
A másik dolog, amit nagyon szeretnék ajánlani a kisgyermekes
anyukáknak, az a Baba-mama
Klub. Az összejövetelek célja az,
hogy a kicsik megszokják a közösséget, az óvodai környezetet.
Itt alkalom nyílik arra, hogy a mamák és az óvónõk tapasztalatot cserélhetnek, megbeszélhetik az esetlegesen felmerülõ problémákat. Nagyon sokat segít az óvodába
való beszoktatásban, amit a mini csoportos fiamnál is észrevettem.
Az óvodai életrõl csak nagyvonalakban írtam,
és az óvó nénikrõl is csak ezt tehetem. Az oviban nagyon jól összeszokott kis csapat dolgozik,
akik megpróbálják megtalálni, és felszínre hozni minden kisgyermek értékét. Az óvó nénik
szeretete, törõdése a dadus nénikkel teljes. A
finom és változatos menük a konyhás néniknek
köszönhetõ – bizony sokan hordanak haza is az
ételbõl.
Az óvoda vezetésével együtt mindent kihoznak a szûk költségvetésbõl. Az óvónõk kreatívak – ezt a már hagyománnyá vált Ovi-farsang
is bizonyítja.
A szülõktõl csak annyit kérek, ha társadalmi
munkára van felkérés, akkor minél többen vegyünk részt benne, mert a gyermekeinknek
szépítjük az óvodát.
Szilágyi Mónika
a Szülõi Munkaközösség elnöke

MÁRCIUS
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SULI-HÍREK
„Megõrizve, megújulni”
Ezzel a mottóval rendezett neveléstudományi
konferenciát 2005. március 2-án a domonyi
Koren István Általános Iskola, melyre a tantestület, a Polgármester úr és a Csemetekert Óvoda vezetõje is meghívót kapott. A konferencia
célja: „Párbeszéd elindítása azon értelmiségiek között, akik a hagyományokra épülõ
magyar oktatásügy erõsítésében látják nemzetünk felemelkedését.” Várakozva indultunk
Domonyba, ahol a sok pedagógust meleg szeretettel és neves elõadókkal várták.
Meghívott vendégek voltak: Prof. Dr. Pálinkás
József a Debreceni Egyetem professzora, Dr.
Hoffmann Rózsa a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Pedagógiai Intézetének vezetõje, Dr.
Hardy F. Gábor jogász, Dr. Aáry-Tamás Lajos
miniszteri biztos OM, Frenyó Zoltán filozófus,
Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel.
A konferencia résztvevõit Hegyváriné Pauló
Mária igazgató és Baranyai Tamás evangélikus lelkész köszöntötte.
Egyetlen ellenségünk az idõ volt. Az elõadók ismertették ifjúságunk szomorúan csökkenõ
helyzetét, a családok csökkenését, széthullását.
S együtt próbáltuk kitalálni, hogy mi mit tehetünk azon gyerekek érdekében, kiknek nem
marad más csak az iskola, a tanító és a tanár,
hogy megmutassa mi végett jöttünk e földre és
milyen hivatásunk van. Korunk gyermekének
nehéz az eligazodás ebben a zajos világban, de
nem lehetetlen.
Bátorítást, meleg szavakat, jó tanácsokat kaptunk az ebéd elõtt, majd délután négyig folytatódott az elõadás-sorozat.
Köszönjük ezt a tartalmas konferenciát! Jó volt
ott lenni.
Kajtorné Som Erzsébet
tanár

MÁRCIUS

Részlet Dr. Pálinkás József beszédébõl
Az iskolának kell biztosítani a folytonos kulturáltságot. A kipróbált ismereteket kell közvetíteni, s
nem mindig új gondolkodással „bombázni” a gyerekeket. Az egyéni boldogulásnak a közösség boldogulásával együtt kell megvalósulnia. Az igazi
cél a közösségek megteremtése, s ezáltal a gyerekek lelkében felébreszteni a szellemi igényérzetet. Mindennapi életünk mûveltséggel, tudással,
szeretettel jobbá tehetõ. A gyerekek igényes és
következetes nevelése úgy valósítható meg, hogy
bátor, hazafias nevelést nyújtunk nekik. Ezt leginkább úgy tudjuk elérni, ha egyszerre vagyunk
követelményeket támasztók, valamint munkára
és erkölcsre neveljük õket. A közoktatás feladata
a nevelési eszmények, a nevelési intézmények
tartalmi megújulása. A közoktatásban helyre kell
állítani a mûveltség áradását, az erkölcsi nevelést,
a munka megbecsülését ahhoz, hogy a gyerekek
harmonikus felnõtté váljanak. Mindezt közös mûveltségi alappal.
Részlet Dr. Hoffmann Rózsa „Mélységek és
Magasságok” címû elõadásából
Dr. Hoffmann Rózsa kifejtette, hogy a kultúra
válságban van. Ennek oka, hogy összekeverjük az
értékeket. A mûveltség színterei a család, a templom, az ifjúsági mozgalmak és az iskola. Az oktatásügy jellemzõi jelen pillanatban: átpolitizálódott
az oktatásügy, a pedagógusok kiszolgáltatottá váltak, nagy a bürokrácia. A család sem képes ellátni
a feladatait, így az iskolára hárul a nevelésbõl sok
feladat. A gyerekek létszáma folyamatosan fogy.
Rossz anyagi helyzetben vannak az iskolák és a
pedagógusok is. Ezek a mélységek. Pozitívum,
amely a magasságokat jelenti az az, hogy vannak
még olyan pedagógusok, akik a vállukon viszik az
iskolát. Akik nem munkának, hanem hivatásnak
élik meg az oktatást.
Dr. Hoffmann Rózsa a délutáni szekcióülésen
folytatta elõadását, melyben kifejtette a jövõbeli
elképzeléseket, illetve ismertette az oktatásügy
erõsségeit, melyek az 1000 éves tradíció, a konti-
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nentális pedagógia, az elhivatott pedagógusok, az
óvodapedagógia. Véleménye szerint a következõ
alapelveket kell szem elõtt tartanunk:
• Az iskola az a hely, ahol kiformálódik a teljes
ember
• Minden pedagógus feladata a felelõsségteljes
nevelõmunka
• Az iskola alapvetõ funkciója nem szolgáltatás,
hanem a kultúra átörökítése
• A családokkal szoros egyetértésben kell az iskolának mûködnie, de nem kell átvállalni a család felelõsségét
• A közoktatásban az embernek kell a középpontban állnia, egyszerre a gyereknek és a pedagógusnak
• A nevelésnek egyaránt szolgálnia kell az egyén
és a közösség céljait
• A gyenge és a tehetséges gyerekeknek egyenlõ
eséllyel kell részt venniük a közoktatásban
• A helyes nevelésnek az antikvitásban és a zsidó
keresztény alapokban lehet keresni a gyökereit
• Az oktatás, az iskolák sokszínûsége érték
A pedagógus szakma felemelkedése úgy valósítható meg Hoffmann Rózsa szerint, ha olyan ellenõrzési rendszert teremtünk meg, amely kiszûri a
nem odavalókat, illetve visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogyan mûködik az iskola. A tanári
karokban a szakmai együttmûködést kell erõsíteni. A pedagógus pálya becsületét vissza kell adni.

„Szünet nélkül. Tanítunk! Nevelünk!”
Korzenszky Richárd elõadásának már a címe is
figyelemfelkeltõ volt. Fõ mondanivalója, hogy az
ember fontosabb, akit tanítunk, mint a tananyag.
Olyan iskolákat kell teremtenünk, ahol a diák, a
tanár is jól érzi magát. Ha mindenki azt teszi,
amihez ért, minden jobban mehet. Olyan minõségi pedagógusokra van szükség, akiknek van jövõképe. Ahhoz, hogy valahová eljussunk, szükség
van arra, hogy itt és most valamit megtegyek,
vagy ne tegyek meg. Nagyon fontosak az ember
életében az értékek. Arra kell nevelni a gyerekeket, hogy le tudják élni az életüket, vállalni tudják
egymást. Ha saját magunkat megváltoztatjuk,
akkor tudnak hozzánk igazodni mások.
Mindezt olyan elõadásmóddal tette, hogy mindenkit magával ragadott. Az elõadás végén lelkileg
feltöltõdve, önbizalmunkat visszakapva jöttünk ki
a templomból.
G. Cs. I.
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Elkezdõdött a második félév…
2005. február 14-én tartotta minden osztály a félévi szülõi értekezletet. Természetesen a legfontosabb kérdés a félévi bizonyítvány volt, illetve a
félévi munka értékelése. A szülõk átfogó képet
kaphattak az osztályokban folyó munkáról, a második félév fontosabb várható eseményeirõl.
Hagyománnyá vált, hogy minden évben ásványkiállítás látható az iskolában. Ebben az évben
sem volt ez másként. Február 24-én és 25-én a
Magyarországon található ásványokból láthattunk kiállítást, s hallhattunk érdekes elõadást.
A karnevál segítõi számára batyus bulit szerveztünk, ezzel is elismerve munkájukat. A táncosoknak, a belépõjegyet és tombolát árulóknak, a büféseknek most csak a játék, szórakozás volt a fõ
„feladatuk”. Méltóképpen meg is oldották!
Március 5-én, szombaton volt az elsõ túra, ami a
Nemzeti Bajnokság futamai közé tartozik. Mindhárom nevezett csapatunk eljött, hogy bizonyítsa
rátermettségét, állóképességét. Legjobb egyéni
versenyzõnek ezen a futamon Molnár Norbert bizonyult, aki 4 óra alatt teljesítette a 20,5 km-es
távot. Legközelebbi NB futam május 21-én lesz,
az Õrségben. Természetesen addig sem lustálkodnak a csapatok. Minden hétvégén van kínálat,
amibõl kedvükre válogathatnak rövidebb illetve
hosszabb távok között. S áprilisban – bár még
nem része a Nemzeti Bajnokságnak –, de szinte
kötelezõ részt venni a Galga túrán.

Fontos információk:
Tavaszi szünet:
március 24. – március 29.
Március 30-án
tanítás nélküli nap lesz
Elsõ tanítási nap
március 31.
Április 1-jén fordított napot
és DÖK napot tartunk az iskolában.
G.Cs.I.
MÁRCIUS
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Olvasóink írták

Az örök f elt ámadás
folytatás az 1. oldalról
Alkonyatkor vették le a keresztfáról. Az utolsó pillanatig hallották szavait, ezeket a különös, szelíd, mégis
oly fájdalamas és félelmetes szavakat. A katonák, akik
körülvették, emlékeztek szavaira. Most is arra gondoltak, ahogy lándzsáikra támaszkodva üresen néztek el a
táj felett, melyet már vad virágzásba borított a tüzes
ázsiai tavasz. Nem szóltak egymáshoz, de mind arra
gondoltak, hogy milyen fényes és tüzes volt a hangja a
megkínzottnak amikor bocsánatért kiáltott számukra a
hamuszínû ég felé. Egyszerû emberek voltak a katonák, fáradtak a vértõl és az anyagi gondoktól, mert
megfogyott a zsoldjuk, mire Rómából ideértek. De
ezektõl a szavaktól kínzó nyugtalanság támadt bennük.
És telve volt ezzel a nyugtalansággal egész Jeruzsálem,
a párás világoskék levegõ, a föld, a fák és az állatok is.
Jó nyugtalanság volt ez, érthetetlen örömöket ígért
és mégis zokogni kellett tõle. Mintha eszükbe jutott volna egy szó, melyet régen elfelejtettek: pedig ez a szó
volt a titka és nyitja mindennek. A kivégzett és
keresztrefeszített beszéde nyomán támadt ez a nyugtalanság Jeruzsálemben és a környékén és mindenütt,
ahová a szavai elértek. És most, hogy a halott nem beszélt többet, még mindig ott csengett a hangja a levegõben és az emberi fülekben. A hatóságok is megérezték
ezt a nyugtalanságot. A farizeusok és a fõpapok is a maradandó, a változhatatlan féltékeny és megszállott õrei.
És megérezte a római helytartó is, aki felelõs volt a
rendért és a helyi adókért.
Megrémültek, hogy hiába volt minden: a nyilvános
tárgyalás színjátéka és a könyörtelen ítélet. A halottat
már nem lehet megölni, tehát tébolyodott óvatosságukban és írtózatos aggodalmukban sziklát görgetnek a
sírjára, lepecsételik a követ és fegyveresekkel õriztetik,
mert a halál hatalmában sem bíznak már. És állnak a
katonák a sír elõtt, gyilkos fegyverektõl és a hatalom
jelvényeitõl súlyosan. Õrzik a pecsétet, hogy senki emberfia ne illethesse. S a kemény pecsét õrzi a súlyos
sziklát, hogy emberi erõ el ne mozdíthassa. A gránit
szikla õrzi a megöltet, a keresztrefeszítettet, akinek
szelíden összezárt ajkai között most hallgat az IGAZSÁG. De hajnalra, mikor az asszonyok a sírhoz járulnak, hogy virágokkal feldíszítsék, már messzire perdült
a szörnyû szikla, feltörve a pecsétet és tébolyult fénnyel
a szemükben, szétfutottak a fegyveresek. Az üres sírban két angyal ült, ott, ahol a feltámadott feje és lába
pihent, s a rémüldözve belépõkhöz fénylõ mosollyal, vidáman így szól a két égi hírnök: Miért keresitek az élõt
a holtak között?
Kristóf János

MÁRCIUS

TALLÓZÓ TALLÓZÓ
EGY CSEPP EMBERSÉG
Fél hét után három perccel a Kossuth Rádióban
Egyszerû mottót válaszotttam, egy szólást. Mióta az
eszemet tudom, számomra ez fontos, elgondolkodtató.
Így hangzik: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!”
Megmondom, miért szeretem ezt a mondást: mert arra utal, hogy mégiscsak létezik függetlenség. Mégiscsak megvalósítható, hogy amit akarok, azt lehet akarni.
Tudniillik az ember két kemény determináns között él;
nem tehetünk arról, hogy megszülettünk, és nem tehetünk arról, hogy meghalunk, de ami a kettõ között van,
arról tehetünk. Innen származik a függetlenségem, innen származik a szabadságom, és innen származik az,
amit már kipróbáltam, és azt szeretném, ha egyszer
más is megpróbálná, mert igenis, mi magunk sok mindent megtehetünk, kifejthetjük saját erõnket céljainkért.
Igenis van erõnk, csak meg kell keresni! Annyi erõnk
mindig van, ami szükséges ahhoz, hogy az ember bölcsen, okosan, vidáman és derüsen éljen.
Csukás István
író

id. Péli Gábor

ITT SZÜLETTEM
Gödöllõi-dombság gyöngyszeme a Szentandrás
Hol egy kolostor állt,
Tisztavizû forrása, ma is csordogál,
Szomját eloltja annak, ki arra jár
Erdõ öleli át, mint félkarú óriás,
Vigyázva a csendet, rossz szándékú ne lépje át
Annak az erdõ kiált megálljt.
Galga három megyén át
viszi a pórnép örömeit, könnyeit
Sietve a Zagyvába halad
Tarnával, Tápióval egyesülve a Tiszába szalad.
Ez a csendes kis patak,
milyen sok településnek adott nevet,
Híressé téve a Galga-mentieket.
Hóvirág, ibolya, pipacs, búza, sárivirág, csipkefa, bodza
Ki keresi, itt mindent megtalál
Ennyi szépet, Isten is csak jókedvében ád,
Galga bármit mondhatnak rád
Nekem Te vagy a Csendes Óceán
Galga-mentén zöldelnek a legszebb fák
Palócok, svábok, tótok, kik lakják,
Úgy mint eddig is, tiszteljük egymást.

7

PDF Compressor Pro

NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
MÁRCIUSI PROGRAMJAINK
Háziasszonyi est - március 22.
Kedd 18 óra
Háziasszony: Fodorné Gyalog Éva
Vendégünk: Biri Magdolna, a Lélekveszélyben címû könyv írója
A találkozás amolyan író – olvasó találkozó lesz.
Szeretettel várunk minden kedves népfõiskolást
és érdeklõdõt.
Belépõdíj: 300 Ft
„Terülj, terülj asztalkára” lehet finomságokat
hozni!
Autogén tréning kezdõ csoport – március 30.
Szerda 17 óra
Orosz Katalin ekkor már itthon lesz, most a skóciai Findhornban ökofalu továbbképzésen vesz
részt.

ÁPRILISI PROGRAMJAINK
Autogén tréning – április 6. Szerda 17 óra
Kirándulás turai, vácszentlászlói, galgahévízi
és zsámboki iskolásokkal
2005. április 9. Szombat (egyeztetés alatt)
Ökofalu –Galgafarm
Beszélgetés az építkezés elõtt állókkal
Fenntartható település - modell
8. Regionális Föld Napja
2005. április 20. Szerda (egyeztetés folyamatban)
Ökofalu – ökoiskola – ökoovi
Spielhózni a párválasztásról 17 éven felülieknek, örökifjaknak
2005. április 30. Szombat 14-19 óra
Elõadó: Varga Péter
Belépõdíj: 1000 Ft
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HÁZIASSZONYI EST
FEBRUÁRBAN IS VOLT
Korábbi alkalmakkor és most is olyan egyéni
életsorsokat, köztünk élõ, értékes, helyüket keresõ nõket, férfiakat mutatunk be, hívunk vendégségbe, akiknek mondanivalója számunkra is fontos lehet. Nem tudományos elõadás, nem továbbképzés ez, inkább a nyitottabb gondolkodásra tanítás.
Februárban vendégünk volt Nádasi György
Istvánné, Piroska. Turán a Fénysugár bolt vezetõje. Több mint húszan voltunk! Köszönhetõ ez
Piroskának, hisz sokan szeretik és keresik fel
boltját.
Kalandos életét gyermekkorától festette elénk.
Nem tanulhatott szíve szerinti iskolában, kereskedelmi végzettséggel hamar munkába kellett
állnia, hogy segítse a családját. Útkeresésében
nagy szerepet játszott gyermeke, akirõl úgy fogalmazott, tanítója is. Egy nagyon érdekes tanfolyamot, „Belsõ utazás” címmel végzett el. Lényege: Ha az életben minket érõ stresszt, érzelmi viharokat nem dolgozzuk fel, akkor valamely testrészünkbe „számûzzük” a problémát. Ez aztán
betegségként fog „visszaköszönni”. Ennek „Belsõ
utazás” technikának a segítségével felderíthetjük,
hova, hogyan, miként raktároztuk el lelki fájdalmainkat, segítséget kaphatunk a feldolgozására
is.
Természetesen nagyon sokfelé ágazott el a téma, mely érintette a vallás és ezotéria mibenlétét,
az angyalok segítségét, a mostani gyermekek különbözõ csoportjait (indigó gyerekek, kristály
gyerekek) is. Érdekes volt tapasztalni egy indigó
gyermek megnyilatkozásait, hisz itt volt velünk
Piroska kislánya is.
Ez a találkozás, beszélgetés még sok új kapcsolatot is hozhat, jó volt, hogy több, új turai vendégünk is volt. Egyúttal köszönöm szépen vendégünknek Piroskának, hogy eljött, Botosné Anikónak, Vizi Györgyinek a szervezési segítséget,
mely a rendezvény lebonyolításához nélkülözhetetlen volt!
S.N.A.
MÁRCIUS
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A mûvelõdési ház híreibõl
Újabb nagy sikert aratott a Galgahévízi Nõi Kórus
A budapesti XVI. kerületi Corvin Mûvelõdési
Ház – Erzsébetligeti Színház, Tavaszi Kórustalálkozót szervezett 2005. március 6-án.
Délelõtt 10 órakor találkoztunk elõször vendéglátóinkkal, akik megmutatták a délutáni szereplés
színhelyét, termet és forró teát biztosítottak számunkra. Elsõ programként elkísértek bennünket
a Rákosszentmihályi Plébániára, ahol kellemes
környezetben egy kb. félórás beéneklési lehetõséget kaptunk. A mise, amit énekeltünk, 11 órakor
kezdõdött. A templom kórusán az áldozás alatt lementünk az oltár elé, hogy lássák is a kórust,
amelyet edig csak föntrõl lehetett hallani. Három
egyházi mûvet adtunk elõ a mise végén. A hívek
tapssal köszönték meg az énekszót. Sok szeretettel egy nagyon gazdagon megterített asztalsorhoz
invitáltak bennünket. Az ebédre szánt idõ is gyorsan eltelt. Egy sétát tettünk még, s megtekintettük a közeli Rákosszentmihályi Általános Iskolát,
ahová az igazgatónõ és néhány kollégája kalauzolt
bennünket. Nagyon tetszett az a sok apró ötlet,
amely színesebbé varázsolja az ódon épületet.
Némely tanterembõl szinte nehezünkre esett kijönni, annyi volt a látnivaló.
Igyekeznünk kellett vissza a mûvelõdési házba,
ahol már sok kórus nyüzsgött szebbnél szebb ruhákban. Az egyenruhák segítettek a kórusok elrendezõdésénél is a nagy tömegben.
A résztvevõ tíz kórus pontban három órakor bevonult a hangversenyterembe, hogy közösen elénekeljük a „viva la musica” kezdetû kánont. Egy
rövid köszöntõ után megkezdõdött a kórusok bemutatkozása. Az elsõ részben hat énekkar adta
elõ a mûsorát. Rendkívül felemelõ és tanulságos
is volt számunkra meghallgatni õket. Egy kis szünet után második mûsorszámként került ránk a
sor. Három mûvet énekeltünk: Pintér József
Galgamenti bokrétáját és Kaposszerdahelyi népdalfeldolgozásait, valamint Karai Szállj zeneszó c.
mûvét. Ez utóbbit Boda Bernadett kísérte zongorán. Utánunk még két remek kórus következett,
és zárásképpen még egy bõséges megvendégelésben volt részünk.

MÁRCIUS

Ez a kórustalálkozó jó lehetõség volt arra is,
hogy a kórusok és a vezetõk megismerkedjenek
egymással. Jólesõ érzés volt, hogy olyan szépnek
találták dalainkat, hogy többen is kértek belõlük
másolatot, mert minél hamarabb szeretnék õk is
betanulni azokat. Sokan gratuláltak nekünk, és
kifejtették a kórusvezetõk közül, hogy Galgahévíz
Nõi Kara gyönyörû hangszínnel, tisztán, kidolgozottan énekelt. Neves kórusok vezetõitõl is nagyon jólesett a dícséret. Kritikát nem kaptunk –
még építõ jellegû kritikát sem. Mi is éreztük a közönség szeretetét.

Péntek esti fõpróba a kórus új egyenruhájában

Egy kellemes, izgalmas és hosszú nap után este
nyolc óra körül találkoztunk családtagjainkkal.
Nekik is megköszönjük ezt a szép napot, hiszen
átvállalták az otthoni teendõinket. Köszönjük a
buszt is a türelmes vezetõjével együtt. Még nagyon sok hasonló élményben szeretnénk együtt
énekelni. És ahogy a naptárt nézzük, sûrû egymásutánban sorakoznak is elõttünk a programok.
Újból hozzáfogunk tehát a szorgalmas készüléshez.
Novák Istvánné
kórusvezetõ
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A mûvelõdési ház híreibõl
Elkezdõdött a 2005-ös
Asztalitenisz Bajnokság
Minden hónap utolsó szombatján tartjuk a pingpong bajnokság fordulóit. Az elsõn még nem voltak túl sokan, de reméljük, hogy az elkövetkezõ
hónapokban újra megtelik a nagyterem versenyzõkkel és szurkolókkal. A felnõtteknél most Hajdú László tarolt, hiszen mindenkit legyõzött, a
gyerekeknél pedig Ocsovai Dávid és Kui Krisztián osztoznak az elsõ helyen.
M.Zs.

Tisztelt Galgahévíziek!
A Volánbusz néhány autóbuszvezetõjének kérését
tolmácsolom ezúton.
Nagyon fontos lenne, hogy a mûvelõdési ház elõtti
autóbusz megállót szabadon hagyják, és a parkolóban parkoljanak személygépkocsijukkal. Az utóbbi
idõben több balesetveszélyes helyzet is adódott, csak
a szerencsén múlott, hogy nem történt karambol.
(Arról nem beszélve, hogy a KRESZ tiltja a buszmegállóban való parkolást.)
Mészáros Zuzsa
igazgató

Figyelem!

WADU RYU

KARATE
Húsvéti készülõdés
a mûvelõdési házban
Idén tavasszal is, pontosabban március 21-én, hétfõn délután 14 órától megrendezzük húsvétváró délutánunkat, ahol kedves tárgyakat, díszeket, meglepetéseket készíthentnek a gyerekek szeretteiknek.
Jelentkezni a mûvelõdési házban vagy az iskolában Gombosné Csákány Ibolya szabadidõ felelõsnél
lehet. Részvételi díj (amely csupán az anyagköltséget tartalmazza) 500,- Ft.
Gyerekek hozzatok magyatokkal:
• 2 db fõtt vagy kifújt tojást
• 1 db vékony és
1 db vastag ecsetet
• ollót
• ceruzát és tollat
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tanfolyam indul 2005.
márciustól a
galgahévízi
általános iskola
tornatermében.
Öt éves kortól
várjuk a
jelentkezõket!
Az edzések ideje:
hétfõn 15-tõl 16 óráig
pénteken 16-tól 17,30-ig
Érdeklõdni, jelentkezni
a helyszínen, vagy

Fási Tibor
karate mesternél
a 06/30/272 0547-es
telefonszámon
lehet.
MÁRCIUS
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% SPORTHÍREK %
Hírek a focipályáról:
Edzõmérkõzések:
Galgahévíz – Iklad
1:3
Góllövõ: Maka
A második félidõben már méltó ellenfelei voltunk a megyei elsõ osztályú Ikladnak
Kóka – Galgahévíz
4:4
Góllövõ: Maka 2, Csoma Z., Mészáros
Egy nagyon jó képességû csapat ellen a második félidõben fel tudtunk nõni a feladatokhoz, s
értékes döntetlent értünk el.
A rossz idõjárás miatt a többi edzõmérkõzés elmaradt.
A tavaszi forduló sorsolása:
Március 27.
Április 3.
Április 10.
Április 16.
Április 24.
Május 1.
Május 8.
Május 15.
Május 21.
Május 29.
Június 5.
Június 12.
Június 19.

16,00
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,30
17,30
18,00
18,00
18,00

GH – Kartal
Dány – GH
GH – Pécel2
Hgyörk2 – GH
GH – Valkó
Mogyoród – GH
GH – Kistarcsa
GH – GEAC
Isaszeg2 – GH
GH – Galgamácsa
Szada - GH
GH - Domony
Vácszentlászló – GH

EGYHÁZI HÍREK
Március 10.

Szentségimádás, program a hirdetõtáblán
megtekinthetõ.
Március 11-12-13. Lelkigyakorlat
Március 15.
Nemzeti ünnep,
szentmise 8,30-kor
Március 20.
Virágvasárnap –
barkaszentelés
A 8,30-as szentmisén a
gyerekek eljátsszák az
Úr Jézus passióját
A 10,30-as szentmisén
a férfiak éneklik a passiót.
Március 22-én,
14 órától beteglátogatás
Március 24-26,
Szent Három Nap
Március 24-én,
Nagycsütörtökön este
19 órakor szentmise,
Március 25-én
Nagypénteken 18 órakor keresztúti ájtatosság, utána a nagypénteki szertartás
Március 26-án
Nagyszombaton húsvéti vigília, 19 órakor
Április 3-án
Irgalmas Jézus vasárnapja a 8,30-as szentmisén az elsõáldozók
átveszik az imakönyvet
és a rózsafûzért
Mindenkinek áldott
húsvéti ünnepeket kívánnak az atyák!

FIGYELEM!

Mészáros Csaba
edzõ

Gyuri atya

2005. április 9-én, szombaton asztalfoglalásos

“CSORESZ” (mogyoródi) bált rendezünk.

MÁRCIUS

A belépõ 2700,- Ft, amely a vacsora árát is tartalmazza.
Jegyek a mûvelõdési ház büféjében kaphatók vagy a
70/331 9716-os telefonszámon rendelhetõk.
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Zarándok úton vagyunk hazafelé...
Néhány hete Máriabesnyõn jártam egy vallási turizmussal foglalkozó konferencián. A sok érdekes
elõadás közül szeretném most Stella Leontin atya
szép gondolatait felidézni, s megosztani Önökkel.
(Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek az
atyától és az olvasóktól is, de a felvételrõl nem volt
minden mondat világosan érthetõ.)
M. Zs.
Kedves Plébános Úr! Kedves Jelenlévõk!
Sok szép dolog elhangzott itt, remek vetített képes elõadások, jobbnál jobb témák. Az én témám,
papi szemmel nézni azt, hogy mit jelent az, hogy zarándoklat, mit jelent az, hogy egyházi turizmus.
Hogy mit tesznek a kedves hívek, és mit tesznek a
kedves zarándokok. Az én feladatom megvilágítani
papi szempontból és teológiai oldalról, hogy mi ennek az egésznek a gyökere és a magva. Miért indulunk el egy kegytemplom felé és miért indulunk el
például Csömörön megtekinteni egy gyönyörûszép
virágszõnyeg motívumot. Mi ennek az indíttatása?
Ennek az egésznek az indíttatása teológiai értelemben a búcsú. Pejoratív értelemben azt is jelenti,
hogy búcsúzom valamitõl. Mindig úgy szoktuk mondani, hogy kicsit búcsúzom a múltamtól, kicsit búcsúzom a szürkeségtõl, búcsúzom a tegnaptól. És
fölteszem azt a fontos mondatot, hogy a múlt ne
rontsa meg a jövõmet, nincs joga hozzá. Ugyanakkor búcsúzni szeretnénk. Mi, én, mindannyian, õk is,
talán hívõk és hitetlenek is mindattól, ami rossz volt
eddigi életemben, úgy is mondhatnám teológialag,
hogy a bûntõl.
Az õsegyházban már szerepel ilyen gondolat, ahol
valójában három bûn volt a legsúlyosabb. A gyilkosság, a hitehagyás és a házasságtörés. Ez a három,
amit meg kellett vallani nyilvánosan. Ez nem volt
könnyû dolog. Kiállni az emberek elé. Ezt a hármat,
ha letudta, hogyha vezekelt, hogyha próbált valahogy visszatérni az egyházi közösségbe, ennek voltak feltételei. Feltételei voltak például egy nagyobb
zarándokút, több imádság, esetleg egy huzamosabb,
mélyebb tartalmú vallásos cselekedet. Vagy éppen a
napjainkat érintõ, gyomorra menõ böjt. Valahol
megfogni magamat, valahol kordában tartani
magam azért, hogy eleget tegyek a dolgoknak.
És ezáltal, e búcsú által búcsút mondok a múltamnak. Újra kezdem az életemet, de ennek - és ezt aláhúznám - ára volt.
Dosztojevszkij csodálatos klasszikus drámája óta
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mindannyian tudjuk, bûn és bûnhõdés. Az Isten igazságos,
ugyanakkor irgalmas. Ez nagyon nehéz, mert, ha nagyon
igazságos vagyok, akkor nem vagyok irgalmas. Ha nagyon
irgalmas vagyok, akkor nem vagyok igazságos. A szív és
az ész, együtt mindenre kész, mondjuk. Igen, az Istené a
kettõ együtt, tehát a bûn büntetést érdemel azért, hogy a
világnak a morális egyensúlya megmaradjon. Mindannyian tudjuk, hogy az iskolában, ha a gyerek nem tud, megbukik, nem kell várni, ha a gyerek rossz, akkor meg kell
egy kicsit büntetni. Mert a gyerek és a hajó, mondják, kormányozható. És így az Egyház is nevelõ szándékú, segít
nekünk, hogy letudjuk, lerójuk Isten elõtt az adósságunk,
amivel, és amikor ott, ahol rossz voltam és bûnt követtem
el. Mondtam elõbb a három fõ bûnt az õsegyházban. Isten
igazsága és teológiailag az Egyház, törvényileg, jogilag,
morálisan lehetõséget ad arra, hogy ezen a Földön, nem
mondom, hogy sárgolyó, és nem mondom, hogy a csillagok
völgye, ebben a világban, amiben nekem ki van jelölve X
évtizedem, lerójam azt a büntetést, ami jogosan várna
rám.
(folytatjuk)

Vállaljuk honlapok, informatikai hálózatok és számítógépes rendszerek tervezését, kiépítését és karbantartását.
\ honlapprogramozás
.. \ kedvezményes csomagok az egyéni ügyfeleknek
.. \ vállalkozások és cégek egyedi igényeinek teljesítése
\ teljeskörû domain név és tárterület ügyintézés
\ kisvállalati és otthoni hálózatok tervezése és telepítése
\ számítógépek beszerzése és telepítése
\ informatikai kapacitástervezés
\ Windows és Linux alapú szerverek telepítése és karbantartása
Bõvebb információkért keresse fel a honlapot vagy vegye
fel a kapcsolatot a 30/223 1972-es telefonszámon.
Ifj. Oláh Gábor
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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