PDF Compressor Pro
Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft
5. szám
2005. MÁJUS

GALGA

HÉVÍZ

Havonta megjelenô olvasnivaló
Az idei május igen gazdag ünnepekben. Mindjárt
május elsején, egyetlen napon három eseményrõl
emlékeztünk meg: az Európai Unióhoz való csatlakozásunk elsõ évfordulójáról, a munkásosztály
hagyományos ünnepérõl és a szívünkhöz oly közel
álló Anyák Napjáról.

Tóth Eszter: Madonna kisdeddel
olaj-vászon-fatábla

Szép világ
Mosolyog a nap a Földre,
Nyílik a sok virág,
Ünneplõbe öltözött a rét,
Csudaszép a világ.
Boldog gyermeki száj
Suttog egy versikét,
Köszönti Édesanyját,
Szavait hinti szét.

Az idén Pünkösd is májusban lesz, s e szép ünneprõl emlékezik meg lapunkban Mészáros András,
kedves olvasónk.

Pünkösd ünnepe
Pünkösd a szentlélek eljövetelének ünnepe. Az
egyházi évben a harmadik és egyik legnagyobb
ünnepkör, amely tart Pünkösd Vasárnaptól Krisztus Király, illetve Advent elsõ vasárnapjáig.
A húsvét utáni ötvenedik napon, amely a zsidó hagyományban a szövetségkötés ünnepe volt – az
apostolokat és a velük együtt lévõ
testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy „különféle
nyelveken” kezdték el
magasztalni és dicsõíteni
az Istent. Ezt a dicsõítést a Római Birodalom
különbözõ részeibõl érkezõ zsidó zarándokok
mindegyike, mint saját
anyanyelvén
elhangzó
beszédet fogta fel. A
Szentlélek tehát közös
nyelvet hozott létre az apos-

T A R T A L O M B Ó L :

¬ Anyák Napja, Pünkösd ünnepe
¬ XVI. Benedek

¬ III. Szigeti Gyermek Majális
¬ “Tedd ki a pontot!”
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tolok és hallgatóik között.
Mi is kérjük a Szentlélek hét ajándékát, hogy
árassza kegyelmi ajándékait a BÖLCSESSÉG
az ÉRTELEM, JÓTANÁCS, TUDOMÁNY,
JÁMBORSÁG, ERÕSSÉG, és az ÚR FÉLELMÉNEK LELKÉT egyénekre, közösségünkre
és az egész világra!
Jöjj el Szentlélek Úr Isten, töltsd el híveid szivét,
és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk – és
megújul a föld színe. Könyörögjünk: Úr Isten, ki
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Napi rövid ima: Cselekedeteinket, kérünk Uram,
sugallataiddal elõzd meg, és áldásoddal kísérd,
hogy minden imádságunk, munkánk Veled megkezdve, általad végzõdjön. Ámen.
Mészáros András
egyházközségi képviselõ

ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület az április 12-én tartott ülésén
elfogadta a 2004. évi zárszámadásról szóló rendeletet. Az elmúlt évi bevételünk 295.787.- e. Ft
volt. A saját bevétel 23.075.- e. Ft, a helyi adókból
származó bevétel 26.255 e. Ft, az átengedett és
megosztott bevétel (SZJA, Normatív finanszírozás, gépjármûadó) 108.349 e. Ft. A társadalombiztosítási alapoktól átvett összeg 6.957 e. Ft, míg a
körjegyzõség mûködéséhez Vácszentlászló Község Önkormányzata 12 millió Ft-ot utalt át. A
normatív állami támogatás, és központosított
támogatás 105.502 e. Ft volt.
Bevételünk keletkezett még a választások miatt
átutalt összegekbõl, valamint az elõzõ évi pénzmaradványból.
Az Önkormányzat igazgatás tevékenységi kiadása
18.457 e. Ft, az óvodai és iskolai intézményi étkeztetés 16.696 e. Ft, míg a munkahelyi vendéglátás
6,5 millió Ft volt.
Útfenntartásra 1,4 millió Ft-ot költöttünk. A közvilágítás 3,2 millió Ft-ba került, míg a város és
községgazdálkodás kiadása 7,3 millió Ft volt. Az
orvosi ügyeleti szolgálat mûködéséhez 2 millió
Ft-ot utaltunk át. A fogorvosi szolgálat 5,3 millió
Ft, míg a védõnõi szolgálat 3,5 millió Ft. A rendszeres pénzbeni ellátásra és eseti segélyre 24
millió Ft-ot költöttünk, míg a települési hulladék kezelési díj támogatására 4 millió Ft-ot
fordítottunk. A családsegítõ szolgálat mûködéséhez 1,3 millió Ft-ot utaltunk át. A Mûvelõdési Ház
kiadása 11.517 e. Ft, az Általános Iskolai oktatásra 72,5 millió Ft-ot, míg az óvodai nevelésre
29,2 millió Ft-ot fizettünk ki. A helyi szervezetek
támogatására 2,9 millió Ft-ot fordítottunk, míg a
Körjegyzõség mûködési kiadása 41.254 e. Ft volt.
Elkezdtük a rendezési terv felülvizsgálatát, melyre 2,9 millió Ft-ot fizettünk ki, és az Általános Is-
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híved szivét a Szentlélek fölvilágosításával oktatod: add, hogy az õ szent sugallatai által mindvégig örvendezhessünk, a mi urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

§

kolában bútorvásárlás történt 1,5 millió Ft értékben.
Az Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványa
19.472 e. Ft. Döntés született arról, hogy a Mûvelõdési Ház felújítására 4,5 millió Ft-ot fordítunk 2005-ben, míg az óvoda felújításra 27 millió
Ft saját erõvel, 20 millió Ft-os támogatási összegre pályázatot nyújtunk be. Mindez úgy lehetséges,
hogy az Önkormányzat rendelkezik 20 millió Ft
összegû OPTIMA értékpapírral is.
A Képviselõ-testület megállapította, hogy valamennyi szakfeladaton az intézményvezetõk megfelelõen gazdálkodtak.
Elfogadásra került a testületi ülésen a köztisztviselõk 2005. évi teljesítménykövetelménye, melyben az eseti célok az alábbiak:
- a Képviselõ-testület döntése szerinti pályázatok
szakszerû elkészítése,
- a felújítási feladatok maradéktalan végrehajtása,
- a közigazgatási, hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályainak elsajátítása.
Harmadik napirendi pontként a Képviselõ-testület elfogadta az anyakönyvi igazgatásról és a népesség-nyilvántartási tevékenységrõl szóló beszámolót.
A testületi ülésen 2.799.500.- Ft-os bekerülési
összeggel döntés született a Mûvelõdési Ház burkolat felújítási munkáinak megrendelésérõl.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok az
Önök rendelkezésére.
Dr. Král László
h. jegyzõ
MÁJUS

PDF Compressor Pro

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger
qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI
2005. április 19-én este hat óra elõtt 2
perccel fölszállt a várva várt fehér füst
a Sixtus-kápolna kéményébõl és röviddel ezután megszólaltak (hat óra 5
perckor) a Szent Péter-bazilika harangjai, hogy jelezzék: a bíborosok
megválasztották II. János Pál pápa
utódát. Ekkorra már nagy tömeg gyûlt
össze a Szent Péter-téren, de a hír futótûzként terjedt és egyre többen érkeztek, végül
már a via della Conciliazione is teljesen megtelt. 18
óra 45 perckor a bazilika loggiáján széthúzták a bordó bársonyfüggönyt, és Jorge Medina Estevez chilei
protodiakónus bíboros bejelentette: Habemus
papam…
Joseph Ratzinger bíboros XVI. Benedek névvel a
katolikus egyház új pápája. Ekkor lassan megnyíltak a Bazilika homlokzatán látható, az oldalsó loggiákra vezetõ hatalmas üvegajtók, s a bíborosi kollégium tagjai megjelentek az oldalsó erkélyeken. Három perccel ezután XVI. Benedek kilépett a Szent
Péter-bazilika loggiájának erkélyére, hogy köszöntse a mintegy százezresre becsült tömeget. Szavait a
téren összegyûlt hívek ütemes tapsa, éljenzése követte. Éljen a Pápa! Be-ne-de-tto - skandálták az új
pápa nevét. Ekkor latin nyelven XVI. Benedek pápa
Urbi et Orbi áldást osztott és teljes búcsút adott.

XVI. Benedek pápa életrajza
Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a
németországi Marktl am Inn-ben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendõrség tisztje
volt, régi bajor földmûves családból származott.
Fiatalságának éveit Traunsteinban töltötte el. A
II. világháború legutolsó szakaszában a légvédelmi
egységekhez hívták be kisegítõnek.
1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a
Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és
Teológiai Fõiskolán. 1951. június 29-én szentelték
pappá, s ezután nem sokkal megkezdte tanári tevékenységét. 1953-ban szerzett teológiai doktori fokozatot, disszertációjának címe „Isten népe és háza
Szent Ágoston egyháztanában” volt. Négy esztendõvel késõbb habilitált fundamentális teológiából,
munkájának címe „Szent Bonaventúra történetteológiája” volt.
1951-ben München-Moosachban volt kisegítõ lelkipásztor, majd 1951-52-ben München-BogenMÁJUS

hausenben káplán. 1952-tõl 1954-ig a
Freisingi Szemináriumban volt tanár.
1954-tõl 1957-ig a Freisingi Filozófiai
és Teológiai Fõiskolán volt a dogmatikus és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958-59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 1959-tõl 1963-ig a
fundamentális teológia egyetemi tanára volt Bonnban. 1962 és 1965 között a
II. Vatikáni Zsinat teológiai szakértõjeként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmatika és a dogmatörténet professzora volt a
Münsteri Egyetemen, majd ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni Egyetemen és 1969-tõl 1977-ig a Regensburgi Egyetemen,
ahol 1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese volt.
VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké, s ugyanezen év június 27-én bíborossá
nevezte ki. Még ebben az évben a Regensburgi
Egyetem díszprofesszora lett.
1981. november 25-én II. János Pál pápa a Hittani
Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejûleg a Nemzetközi Teológiai Bizottság és a Pápai
Biblikus Bizottság elnöke is lett.
1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendõit is
ellátta.
1993. április 5-én a bíborosi konzisztórium keretében II. János Pál pápa felvette a püspöki rendbe, s
neki adományozta a Velletri-Segni szuburbiákus
püspökség címét.
2002-ben választották meg a bíborosi kollégium
dékánjává.

Az új pápa, XVI. Benedek elsõ
szavai a Szent Péter téren
Kedves testvérek! A nagy Pápa II. János Pál
után, a bíborosok engem választottak meg, az Úr
szõlõjének egyszerû és alázatos munkását. Az a
tény vigasztal engem, hogy az Úr csekély eszközökkel is tud munkálkodni és én mindenek elõtt a ti
imáitokra bízom magamat. A feltámadt Úr örömében, és az Õ állandó segítségében bizakodva haladjunk elõre. Az Úr segít majd bennünket és az Õ
Legszentebb Édesanyja, Mária a mi oldalunkon fog
állni. Köszönöm.
(forrás: Internet)
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EGYHÁZI HÍREK
1. MÁJUS a Szûzanya hónapja. A Boldogságos Szûz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze és szeretettel forduljanak felé. Régi
szép hagyomány szerint a szentmisék elõtt fél órával mi is elénekeljük a Loretói litániát, ezért a
szentmisék ebben a hónapban este hét órakor lesznek. Csak szombatonként vannak reggel és este szentmisék.
2. 2005. június 24 – 25-én eucharisztikus találkozó lesz Nógrádsápon. Reméljük, hogy sokat elmegyünk megköszönni Jézusnak
azt a nagy ajándékát, hogy az
Oltáriszentségben nekünk adta
magát, valamint megköszönni a
jó Istennek II. János Pál pápa
egyházvezetését, és kérni Isten
áldását az új Szent Atya, XVI.
Benedek szolgálatára. A találkozó programja a hirdetõtáblán
megtekinthetõ.
3. A június 24-25-i találkozóra a
Galgahévízi Plébánia június 24re szervez egy buszt. Aki szeretne részt venni a programokon, még ezen a héten jelentkezzen az atyáknál.
Róbert atya

TALLÓZÓ

TALLÓZÓ

Mátraverebély-Szentkúti zarándoklat

TALLÓZÓ

TALLÓZÓ

EGY CSEPP EMBERSÉG
Fél hét után három perccel a Kossuth Rádióban
Perjés Klára
újságíró, a Kossuth Rádió fõszerkesztõje
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltetõ eszmévé finomul,
Mely fennmarad, s nõttön nõ tiszta fénye...”
Arany János versébõl idéztem, a Széchenyi emlékezete címûbõl, mert hiszem, hogy korunkban
és a csúcstechnika mellett is az egyes embernek,
de a nemzetnek is szüksége van példaképekre.
Arany Jánost tizenévesen, Széchenyi Istvánt
már harmincon túl választottam vezérlõ csillagomnak. A költõ a magyar nyelvet nemesítette
azóta is páratlan szókincsével, választékos, veretes stílusával, humorával; a tudós államférfi pedig
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a tehetõs, ám tunyán önzõ nemességet szólította
fel, tegyenek õk is a haza szolgálatára.
Arany örökül hagyta nekünk a szép magyar
szót, meghosszabbítva létünket, hiszen jól tudta,
nyelvében él a nemzet. A tudós államférfi, a nagy
mecénás szép ívû alkotásait adta nekünk évszázadokon átívelve, maradandóan.
Úgy gondolom, ma sem lehetne szószólója e hazának se itthon, se Európában az, ki nyögvenyelõsen ejti a magyar szót, pöszézve, raccsolva. De érdemtelen az is, aki a kapott vagy szerzett ranggal
visszaélve, lopva, csalva, zsarolva tömi degeszre
saját zsebét, miközben milliókról kellene gondoskodnia.
Én Széchenyivel mérek, és Arany Jánossal vallom: „Nép, mely dicsõt, magasztost így magasztal, van élni abban hit, jog és erõ”.

MÁJUS
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GALGA – túrák

SULI-HÍREK
ÁPRILISI HÍREK:
Április 8-án a Föld napja elõkészületében néhány 6. osztályos tanuló a környék iskoláinak
(Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) tanulóival együtt
ellátogatott az Öko-faluba. Itt megnézhettük, kipróbálhattuk, hogyan épül a vályogház. Érdekes
elõadásokat hallgattunk a megújuló energiaforrásokról. Minden itt szerzett ismeretet a Föld napi vetélkedõn természetesen hasznosíthattunk.
Április 20-án, szerdán rendezte a Népfõiskola a
Föld napi programot. Sajnos az idõjárás meghiúsította az akadályversenyt, de az iskola épületén
belül is jól éreztük magunkat. Minden iskola jól
szerepelt, külön dicséret illeti a galgahévízi gyerekeket, akik nagyon szépen felkészültek a vetélkedõre.
Április 23-án a GALGA túrán vettünk részt. Néhány tanuló a vasárnapi Ecskend túrán is segédkezett, ellenõrzõ pontokon voltak.
Április utolsó hetében papírgyûjtést szerveztünk, több mint 8000 kg papírt gyûjtöttek a gyerekek, szülõk. Köszönjük! Az ellenértékét az osztályok és a diákönkormányzat között osztjuk szét.
Április 29-én délután májusfát állítottak az osztályok az iskola udvarán. A fákat a Valkói Erdészet
Domonyvölgyi részlege biztosította, a szállítást
Bangó Sándor apukának köszönjük!
Csepelen Néptánc fesztivált rendeztek, ahová iskolánk tanulói közül is jó néhányan részt vettek.
Áprilisban elkezdõdött a Serdülõ-elõkészítõ bajnokság tavaszi fordulója. Keddenként játssza csapatunk a meccseket, minden szurkolót szívesen
látunk.

Április 23-án immár harmadszor került megrendezésre községünk környékén a GALGA-teljesítménytúra.
A 15 km-es távon 98-an, a 25 km-es távon 99-en, míg
az 50 km-esen 42 résztvevõ indult. A túrázók között
voltak székesfehérváriak, hódmezõvásárhelyiek,
veszprémiek, egriek. Iskolánk tanulói közül is sokan
eljöttek. A rendezést, a pontozó állomások mûködését semmi kifogás nem érte, mindenki elégedett volt
mindennel. Köszönet az iskola minden pedagógusának, a pontozó tanulóknak és támogatóinknak. A kenyeret a Söpy-Süti biztosította, a fénymásolást, tornatermi szállást, indítást-érkezést az Általános Iskola, a savanyúságot Zengõ Zsoltnak köszönhetjük.
Kati tanító néninek a finom házi zsírt, az Önkormányzatnak a kitûzõket, Vanó Andrásnak az 50
km-esek fogadását, a Népfõiskolának a laticeleket.
A GALGA TE vezetõsége teljes mértékben kivette
a részét a szervezésben. Gombosné Csákány Ibolya
az iskolában és a beszerzésben, Ruffné Basa Rózsa
túrázott a tanulókkal, Hóka Nikolett ellenõrzõ állomáson pontozott, Maldrik László szállította a pontõröket, fogadta a beérkezõket, e sorok írója pedig
az útvonal szalagozását végezte (s mellesleg õ szervezte a túrát a szerk.).
Reméljük jövõre még többen fognak indulni, még
több támogatónk lesz, a túra immár hagyomány és
az országos versenynaptárban kiemelkedõ helyet
foglal el.
Vígh-Tarsonyi László
GALGA TE elnöke
A fotókat Kelemen László, salgótarjáni sporttársunk készítette. A teljes fotógyûjtemény megtekinthetõ a http://betmen70.atw.hu oldalon, túra képek
cím alatt.

MÁJUSI PROGRAMOK:
Május 9-én fogadó órát tartunk
Május 21-én gyalogtúra az Õrségben
Május 25-én néptánc vizsga és bemutató délután
5 órakor
Május 27-28. osztálykirándulások
Május 31. zenei vizsga délután 5 órakor
G.Cs.I
MÁJUS
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Az óvodában történtek
Vendégszemmel
a Föld napi rendezvényen
Kedves meghívást kapott a bagi óvoda közössége a
Csemetekert Óvoda vezetõjétõl az április 20-i Föld napi rendezvényre. Örömmel és kíváncsian érkeztünk a
galgahévízi tornaterembe, ahol vidám gyermekzsivaly,
izgatottan készülõdõ óvónõk, dadusnénik fogadtak
bennünket. Õk négy községet képviseltek –
Zsámbokot, Vácszentlászlót, Turát az 1. és 2. Óvodából, és természetesen
Galgahévízt.
Nagy Andrea, a népfõiskola vezetõjének bevezetõjébõl megtudtuk, hogy
az évente megrendezendõ
hagyományossá vált program aktuális témája az
egészséges táplálkozáshoz
kapcsolódott. Ezt egy kis
kiállítás is szemléltette,
ami a gyerekek és óvónõk
közös munkájával készült.
Volt hóember káposztalevelekkel “gömbölygetve”, papírgombócokból készült szõlõ, pici zöldséges asztal lopótökbõl formázott kofákkal.
Pintér Mihályné óvodavezetõ köszöntõje után Bagóné
Darnyik Anikó vette kezébe a mikrofont és elkezdõdtek az izgalmas játékok. Minden vendégcsapat kapott
patrónusként egy hazai óvó nénit, aki segített az eszközök kiosztásában, a feladat megértésében, buzdításban, irányításban. Elsõként kis fataligában répát gyûjtöttek a nyuszik (gyerekek), ami nem volt könnyû,
mert vagy a talicska ment félre, vagy a répa borult ki,
de minden csoport nagy igyekezettel, lelkesedéssel, és
teljes sikerrel hajtotta végre a feladatot. Énekes játékot, mondókát mutattak be - , természetesen olyat ami
gyümölcsrõl, zöldségrõl szól. A csoportok valóságos
nyüzsgõ hangyabollyá változtak, amikor egyszerre
több tevékenységet végeztek: ehetõ növényeket kerestek újságból, azokat kivágták, csoportosítva felragasztották, közben képkirakót is összeillesztettek. A fejtörõ után ismét mozgásos versenyjáték következett.
Dinnyét gurítottak a ládába – ami sajnos még nem igazi volt, csupán medicinlabda. Ezután egy igazán aktuális munka utánzásra került sor: krumplit ültettek, vagyis kislapáton hordozva, kislapáton kellett célba juttatni egy szem burgonyát. A játékokban más-más csapat gyõzött, de valójában mindenki nyert. Hogy mit ?
Közös örömteli játékot a gyerekek és felnõttek egyaránt. A végén finom gyümölcssalátát, meggyes pitét,
és legfontosabbat: apró kis magocskát a gyermeki
szívbe, és értelembe, amely – reméljük – felnõve
igyekszik egészségesen élni, a Föld kincseit óvni,
megbecsülve használni.
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A program végén a galgahévízi óvó nénik Fésûs Éva
“GYÜMÜLCSMESE” c. elõadásával, (dramatizálásával) lepték meg a gyerekeket, melyben a helyi nagycsoportos gyerekek is szerepet kaptak, mint különbözõ évszakok gyümölcsei. Kedves gesztus volt, hogy az
elsõs diákok is megnézték tanítóikkal az elõadást, hiszen különleges így találkozni a volt óvó nénikkel, és
ovis társakkal.
A rendezvényen résztvett Kókai Zoltán Zsámbok, Kovács Sándor Vácszentlászló polgármestere, Korsós Attila Tura alpolgármestere, és Benke Sándor a Szelektív Kft. igazgatója. Jelenlétük arról is
szól, hogy nemcsak játék, ami itt történt, hanem komoly dolog, hiszen a
gyermekek szemléletének alakítása
egészen kicsi korban történik.
Élményteli, érdekes volt számunkra ez
a délelõtt. Jó volt látni a gyerekek
önfelett játékát, az egymásnak való lelkes szurkolást, az örömteli versenyjátékot.
Köszönjük, hogy itt lehettünk és vendégként részesei lehettünk ennek a
szép programnak.
Balázs Károlyné, Palya Lívia,
Szovicsné Kolesza Erika
Bag Község óvodapedagógusai

Figyelemfelhívás: Értesítjük a Kedves Szülõket,
hogy Óvodánkban a KISGYERMEKEK BEÍRATÁSA:
2005. május 17. keddtõl, május 20. péntekig lesz.
A beíratás azokat a gyerekeket érinti,
akik 2006. május 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratáshoz szükséges iratok:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY,
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT,
A GYERMEK TAJ KÁRTYÁJA.
MÁJUS
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KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!
2005. április 24-én megint véradás volt Galgahévízen. Hálásan köszönöm a rászorultak nevében is a véradók önzetlen , életmentõ segítségét.
Dr. Basa Antal polgármester

KÖZLEMÉNY

GALGAHÉVÍZ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18674035-1-13
1 % SZJA FELAJÁNLÁSOK:
2000. Adóévben: 37.005.- Ft
2001. Adóévben: 83.455.- Ft
2002. Adóévben: 16.171.- Ft
2003. Adóévben: 2.960.- Ft

Kiutalva:
Kiutalva:
Kiutalva:
Kiutalva:

2001. õszén
2002. õszén
2003. õszén
2004. õszén

A felajánlásokat a Galgahévízi Polgárõrség mûködésére használtuk fel, a kuratórium döntése alapján.
Az Alapítvány közhasznú szervezet, a támogatásként befizetett összegrõl igazolást adunk.
Magánszemélyt és egyéni vállalkozót a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján, társasválMÁJUS

lalkozást a társasági adótörvény alapján adókedvezmény illeti meg, ha közhasznú szervezetet támogat.
Köszönjük az Szja. 1 %-os felajánlásaikat, és egyben
kérjük a további támogatásaikat, hogy községünkben minél magasabb színvonalra tudjuk emelni a
polgárõrség munkáját.
2004. évi jövedelemadójuk 1%-át 18674035-1-13
adószámra ajánlják fel.
Alapítvány bankszámlaszáma: 65900152-13011471
Vass Éva
a Kuratórium gazdasági vezetõje
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A mûvelõdési ház híreibõl
III. SZIGETI GYERMEK MAJÁLIS
Országos Gyermeknéptánc Fesztivál,
Budapest
Gyermek néptánccsoportunk április 30-án hivatalos volt egy országos fesztiválra, melyet az Örökség Egyesület szervezett. E fesztiváloknak (évente csupán öt) nem a verseny, nem is a díjazás, sokkal inkább a szakmai segítségnyújtás a lényege.
A mi gyerekeink a legkisebbek közé tartoztak, hiszen õk még csak 9-10 évesek, inkább a 14-15
éves korosztály képviseltette magát, ennek ellenére igen nagy dicséretet kaptak a szakmai zsûritõl. Ehhez a szép sikerhez gratulálunk Balla Tímeának, a csoport vezetõjének és az összes táncos gyereknek, vagyis: Simkó Tominak, Ruff
Áginak, Ruff Bencének, Szilágyi Dorkának,
Hajdú Rebekának, Hajdú Grétának, Szabó
Máténak, Stefán Dalmának, Széles Fanninak,
Kolesza Márknak, Bélész Szandinak, Tóth
Editkének, Ladányi Kristófnak, Movik Martinnak, Koncz Ákosnak, Dányi Ádámnak, Szabó Annának, Gregus Martinnak, Sukaj Dórinak, Sukaj Stefikének, Kovács Boginak, Katona Erikának, Katona Daninak, és Balázs Petinek!
Kívánjuk, hogy még sokáig táncoljanak, érjenek
el további szép sikereket, de elsõsorban azt, hogy
leljék örömûket továbbra is a néptáncban!
A következõkben pedig olvassák két kis táncos
gyerek és édesanyjuk élménybeszámolóját a fesztiválról.
M. Zs.

„Egy csepp Csepel”
Ki korán kel, aranyat lel - tartja a mondás.
2005. április 30-án kora reggel huszonnégy alsó
tagozatos örökmozgó gyerek indult a csepeli Sziget Gyermek-néptánc Fesztiválra. Az álmosságot
kiverte szemünkbõl az izgalom, hiszen hetek óta
tudtuk, hogy egy szakértõkbõl álló zsûri értékeli
majd bemutatónkat. Szorongás ide, várakozás
oda, az Örs vezér térnél a negyedikes fiúk nem
bírták tovább, és dalra fakadtak. A felnõttek elõször csak mosolyogtak, de tizedszerre az õ fülükbe is belemászott a tréfás szövegû dallam, velünk
dúdolgattak.
A megérkezésünk pillanatától kezdve kedves vendégek voltunk, kísérõt kaptunk, minden program
a meghirdetett idõben kezdõdött. Elcsodálkoztunk, amikor Csepel fõterére érve egy hatalmas
sátor alatt majd’ ezer néptáncos fiatal várakozott.
A legmesszebbrõl talán hódmezõvásárhelyiek jöttek, hozzáértõ szemmel vizsgáltuk egymás viseletét. Gyönyörûek voltak, a színes kavalkád illett a
hangulathoz. A zenekar próbált, mindenki topogott, helyben járta a táncot. A polgármester úr
köszöntõje után mi is, mint minden csoport képviselõi, felkötözhettük szalagunkat a májusfára.
A nagy bemutatkozásra délután egy óra körül került sor. Mindenki elfelejtette feltört sarkát, kibicsaklott lábujját, a korai ébresztõt, szívünkbõl
táncoltuk el a sokszor gyakorolt lépéseket. Nagy
tapsot kaptunk a „Somogyi farsangi szokások” c.
táncunkra. Balla Timi néni is megdicsért minket,
talán bátran mutat be máskor is bennünket.
Az ebédnél igazán példásan viselkedtünk, senkinek sem jutott eszébe hangoskodni, mocorogni –
az anyukák azt hitték, ez már így marad. Ebéd
után azonban bejárhattuk a kirakodóvásárt, az
óriás csúszdás ugrálóvárat, újra a régi csibészek
lettünk.
Hazafelé ismét csúcsformánkban játékokkal, búcsúfia- bemutatóval, viccmeséléssel szórakoztattuk magunkat. Így búcsúztattuk el áprilist, és bár
nagyon elfáradtunk, bármikor szívesen elmennénk egy cseppet Csepelre. Vagy máshová, ahol
ilyen élményekben lehet részünk.
Ruff Ági, Benedek és anyukájuk
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A mûvelõdési ház felújítása
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén folytathatjuk a mûvelõdési ház felújítását. Sajnos eddig egy
pályázatunk sem nyert, pedig különféle fórumokhoz beadtunk már néhány komoly pályázatot. Nem
adjuk fel, figyeljük a pályázati lehetõségeket továbbra is, de a munkálatokat nem célszerû tovább halasztgatni. Ezért az önkormányzat vezetõsége úgy döntött, hogy addig se várjunk arra, hogy esetleg
majd valamikor nyerünk valamit, saját erõbõl folytatni kell a felújítást.
A tetõtér beépítése, a mosdók felújítása után, jelen pillanatban a nagyterem burkolatának cseréje és
a színpad átalakítása folyik.
Nagyon örülünk ezeknek a kedvezõ változásoknak, s szívbõl reméljük, hogy néhány éven belül minden szükséges felújítás, korszerûsítés megoldható lesz.
Végezetül köszönetet kell mondanunk Darnyik Ervinnek és közhasznú munkásokból álló csapatának: Bangó Tibornak, Bóna Tibornak, Beke Ervinnek, Szénási Dezsõnek és Verának hiszen
nagyszerû, és igen kemény munkát végeztek néhány héten keresztül a mûvelõdési házban.
Mészáros Zsuzsa

„Tedd ki a pontot!”

Balla Zoltán elsõ helyezést ért el egy országos versenyen
Beszélgetés közben, véletlenül hallottam meg a hírt,
hogy Balla Zoltán elsõ
helyezést ért el a „Tedd
ki a pontot” címû, IX.
Nemzetközi Legényes
Versenyen, amelyet a
2005. április 23-án rendeztek meg a Budapesti Mûvelõdési Központban. Ez azt jelenti, hogy
ebben a mûfajban õ a
legjobb az egész országban. Zoli most harmadszor nyerte meg ezt a komoly versenyt,
ami korábban még senkinek sem sikerült. 2000ben
a
Lõrincrévi
pontozóval,
2001-ben
Magyorózdi pontozóval,
2005-ben a Magyar-

szentbenedeki pontozóval elsõ, 2002-ben pedig az Inaktelki pontozóval harmadik helyezést ért el.
Kiderült az is, hogy 2004. október 23-án,
nemzeti ünnepünk alkalmából a Honvédelemért Kitüntetõ Cím III. fokozatát kapta a Magyar Köztársaság miniszterétõl, ami szintén
komoly elismerése tánctudásának és hagyományõrzõ munkájának.
Ezúton is szívbõl gratulálunk e nagyszerû
teljesítményhez, további szép sikereket kívánunk táncmûvészetéhez, valamint hagyományõrzõ és tanári munkájához!
M. Zs.

MÁJUS
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
8. REGIONÁLIS
FÖLD NAPJA
2005. április 20. szerda, Galgahévíz

szott, énekelt és mesét hallgatott az egészséges
táplálkozással kapcsolatban, sõt fel is készült a
szelektív hulladékgyûjtésre. A háttérben zöldség és gyümölcsbabák, piaci kofák, bábok mutatták, hogy veteményeskerti növényeinket és a piacot is jól ismerik a gyerekek. Köszönjük szépen
az iskolavezetés segítõkészségét, a Pintér
Mihályné vezetõ óvónõ és óvodapedagógusai
munkáját, a dadusok és konyhások segítségét.
Tízóraira finom sütit, limonádét, kompótot kaptak
a gyerekek, no meg az egészséges bio gabonaropi sem maradhatott el.
Minden ovi fa homokozó-játékokat, talicskát,
vödröt kapott emlékül. Biztos vagyok benne, ezek
a gyerekek vigyáznak majd a természet, a környezet értékeire és a szüleiket is ezirányba fogják
„nevelgetni”.

Óvodások délelõttjét a Csemetekert Óvoda
szervezte. A program hátterét a „Hulladékból
mást!” nagyméretû zöldség- és gyümölcs zsákbabák bemutatása adta. Ezt egészítette ki Kassai
István képe, egy falusi tájról, valamint az Energia Klubtól kapott energiahasználatunkat bemutató plakátok.
A galgahévizi óvónõk varázslatos egyéniségükkel, egységes, jól összeszokott csapatukkal rendkívül színvonalas játékot, mesét szerveztek. Minden egyes pillanatát élvezték kicsi és nagyok.
Örültünk a nagy helynek
is, a tornaterem lehetõségének. Az ovisoknak
annyira tetszett a dramatizált, énekes, hogy
egy vácszentlászlói ovis
áhitatosan így fogalmazta meg véleményét:
„Jobb mint a vácszentlászlói mese volt!” Vendégeink szokás szerint a
vácszentlászlói, turai és
zsámboki ovisok. Több
mint 100 gyermek játKépkirakósdi

Nyusziváltó répatalicskával
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Az iskolások délutáni
programját egy szép kiállítás
elkészítésével
kezdtük, már napokkal
korábban. A fenntartható település makett
részleteibõl, melyet turai, galgahévízi, vácszentlászlói és zsámboki
iskolások
készítettek,
összeállt egy jövõbeli
település, ahol szélenergia emeli a vizet a
kútból, napelemekkel
fûtenek
és
nádas
szennyvíztisztítást végeznek, szelektíven gyûjtik a hulladékot. A képet jól kiegészítette a Galgafarm leendõ ökofalujának makettje. A gyerekek ezzel párhuzamosan
megálmodták és lerajzolták, milyen lenne, ha
ökoiskolájuk lehetne. (Sok zöld növény, biokert,
állatok, tavacska, napelemek, szelektív gyûjtõk,
köralakú, íves, mesepaloták jelentek meg a képeiken!)) Színvonalas munkáikat könyvekkel jutalmaztuk. Galgahévízrõl Bangó Alexandra (6. osztály) és Szabó Mónika (5. osztály) kapott díjat.
Az akadályversenyt az esõ miatt az iskolai
termekben bonyolítottuk le. Balláné Zsuzsa
tanárnõ és osztálya nagy segítséget nyújtott.
Az állomások kérdéseit kidolgozták, az állomásoMÁJUS
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kon gyerekek és egy felnõtt fogadták a játékosokat.
Állomásaink: alternatív energia (E. Mészáros
Zsuzsa), Galgahévíz értékei (Ruffné Basa Rózsa), biogazdálkodás (Gombosné Csákány Ibolya), szelektív hulladék (Balláné Zsuzsa) és az
ökofalu (Kassai István) állomás.
A csapatok sorrendje: Galgahévíz, Tura,
Zsámbok, Vácszentlászló lett. Mindenki újrapapír
füzetet, gabonaropit vihetett haza. Tartalmas és
hasznos délutánunk volt! Köszönök minden segítséget az iskolavezetésnek Vandornyikné Sára
Ilonának és Kassai tanár úrnak, Balláné Zsuzsa
tanárnõnek, a pedagógusoknak, valamint a
Galgafarmnak, a makett biztosításáért!

Öko-falu látogatás
egy kora tavaszi napon
Április 9-én szombaton délelõtt, szerencsére
száraz, napos idõben érkeztünk meg a Bika tó feletti területre. Négy iskola (Tura, Galgahévíz,

Vácszentlászló és Zsámbok) 6. osztályosainak 1014 fõs csapatai jöttek el, hogy az úttörõ vállalkozást élõben megtekintsék. Paraszkay Sára, mint
letelepülni szándékozó és tanár is egyben, felvázolta az ökofalu szükségességét. Matejka László
bemutatta a fûtõmûvet, ahol 1 méteres rönkfákkal lehet forróvizet elõállítani egy falu számára.
Természetesen napenergiás megoldás is lesz. A
napelemek saját asztalosüzemükben készülnek
majd el. Szalmabálás építkezéssel szép házikót
láttunk itt, valamint egy nagy fedett részt, hogy a
száraz tûzifa tárolása megoldott legyen.
A házépítési technikákat gyakorlati oldalról közelítettük meg. A gyerekek vályogtéglához sarat
dagasztottak, majd téglát vetettek belõle. Lábuk,
kezük csupa maszat volt, mégis olyan lelkesek
voltak, hogy csuda. A kirándulás végén a Bika tó
megtekintésére is maradt egy kis idõ.

MEGHÍVÓ
NÉPFÕISKOLAI ÉVZÁRÓ PROGRAMUNKAT

JÚNIUS 1-ÉN, SZERDÁN
ESTE 6 ÓRAKOR
RENDEZZÜK.

NAGY SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN

KEDVES NÉPFÕISKOLÁST ÉS ÉRDEKLÕDÕT.

Elõadónk: Orosz Katalin
Élményeim Findhorn-ban,
egy skóciai ökofaluban
Kérünk szépen a „Terülj, terülj asztalkára”
hozzatok finomságokat, gyümölcs- és gyógytea biztosan lesz!
Belépõdíj nincs.

Hú, de hideg a sár!
MÁJUS

Április 30-i Spielhózni elmaradt, sajnos kevesen jöttünk össze. Legközelebbi alkalmat november 5-én szombatra tervezzük. Kérünk
Benneteket, jelezzétek, ha tudtok jönni és kortársaitok között is keressetek érdeklõdõket.
Elõre is köszönöm!
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Szent Flórián,
a tûzoltók védõszentje
Flórián nap alkalmából köszöntünk minden hivatásos és önkéntes tûzoltót. Hitet, erõt és jó egészséget kívánunk nekik!
Dr. Basa Antal
polgármester
Bratkovics Attila:

Tûzoltó köszöntõ
Tûzoltó, tûzoltó mitõl vagy te bátor
Nem félsz a tûztõl, nem rettegsz a lángtól
Magad nem kímélve haladsz csak elõre
Életed sem félted, csak dolgod végzed
Tûz, füst, korom mit se számít néked
Egy a célod, hogy a hazád védjed
Oltasz lakásban, padláson, pincében
Kinn a nagy erdõben, mezõkön és réten
Melegben, hidegben mented az életet
Tárgyakat, állatot hisz a dolgod végzed
Sziréna, ha hallik összeszorul torkunk
Tudjuk azt, hogy valahol bajban van a társunk
Sietünk, loholunk, hogy idõben ott legyünk,
Nehogy késõn legyen érkezésünk
Nincs köszönet, hála azért mit te teszel
Csak egy a lényeg, ha idõben érkezel
Oltsad el a tüzet, mentsd az életet
Becsülettel dolgozz, szeresd a léted
Légy te nagyon soká egészséges, boldog
Kívánjuk, hogy sokáig tûzoltóként dolgozz
Hisz életedben nagyon sok a dolgod.

% SPORTHÍREK %
Hévízgyörk –
Galgahévíz 0:3
Gól: Maka L., Vaigel G., Mészáros Cs.
Magabiztos gyõzelem!
Galgahévíz –
Valkó
0:2
A kötelezõ gyõzelemmel indult, és arcpirító vereség lett belõle.
Mogyoród
–
Galgahévíz 3:1
Gól: Darnyik D.
A bajnokesélyes otthonában tartalékos csapattal,
jobb helyzetkihasználással, akár meglepetést is
okozhattunk volna.
Galgahévíz –
Kistarcsa II. 3:0
Gól: Gódor G. Pintér F., Mészáros Csaba
Ragyogó második félidõvel biztos gyõzelmet arattunk a jó erõkbõl álló Tarcsa ellen.
Mészáros Csaba
edzõ

TiszteltFalumbéliek!
Örömmel tudatom mindannyiukkal, hogy faluünnepünkön – 2005. július 8-9-10 – közel
száz fõs erdélyi küldöttséget fogadunk, és
Lengyelországból is érkeznek vendégeink.
Kérjük településünk segítõkész, jóakaratú
polgárait, hogy akinek lehetõsége van két éjszakára, két-három fõt vendégül látni, az tegye meg! Vendégszeretetünkkel talán enyhíthetjük a tavalyi népszavazás szomorú végeredményét. Vendégeink számára a közös ünnepi étkezéseket a GAIA étteremben biztosítjuk.
A jelentkezéseket a polgármesteri hivatalban (tel.: 460-041) és a mûvelõdési házban
(tel.: 460-006) várjuk.
Köszönettel:
Dr. Basa Antal
polgármester
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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