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Havonta megjelenô olvasnivaló

FARSANG!
A farsang idõszaka vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig a tél végét, a tavasz kezdetét jelentõ évnegyedkezdet, amikor a hiedelem szerint megnõ a gonosz, ártó hatalmak ereje, amelyek ellen fokozott védekezésre van szükség. Hagyományai több pogánykori ünnepre vezethetõk vissza. A hozzá kapcsolódó
mágikus cselekmények gonoszûzõk, bajelhárítók, de
termékenység- és bõségvarázslók is.
A farsang három utolsó napja (vasárnaptól szerdáig) a legjelesebb, legmozgékonyabb, szokásokban és
hiedelmekben a leggazdagabb. A farsangvasárnapot
követõ hétfõt húshagyóhétfõnek vagy farsanghétfõnek nevezik. Ez a nap az asszonyoké, az asszonyi mulatságok ideje.
(Forrás: Internet,
részlet Laczkovits Emõke írásából)

Gyárfás Endre:

Förgeteges ez a bál

Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.
Kéménykürtõn hosszan kürtöl,
nagybõgõzik pincemélybõl,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.
Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.

T A R T A L O M B Ó L :
• Önkormányzati rendeletek
• Anyakönyvi hírek
• Gomolyfelhõk a falu felett - 3. rész
• Bemutatkozik az Élõlánc Magyarországért
• Nyírõ József: Gergõ legyen a te neved! 2.
• Állati hulladékok ártalmatlanítása
• A mûvelõdési ház hírei
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A Képviselõ-testület 2006. január 17-én megtartott
rendkívüli ülésén tárgyalta a hulladékhasznosítási
díjról, az ivóvíz díj megállapításáról, és a szennyvíz
díj hatósági árának megállapításáról szóló rendeletet. A díj megállapítást megelõzõen az érintett szervezetek vezetõi a polgármesterek, és a jegyzõk a
Felügyelõ bizottságok bevonásával tettek javaslatot
a díjmegállapításokra. A Képviselõ-testület a hulladékszállítás díj, és az ivóvíz díj tárgyában az alábbi
rendeleteket alkotta:
Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
1/2006. (I.18.) r e n d e l e t e
a hulladékszállítási díjról
Galgahévíz Község Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. Évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§. A hulladékszállítás díja ÁFA-val együtt számítva 13.000.- Ft/év
2.§. /1/ Jelen rendelet 2006. Február 01-én lép hatályba
/2/ Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a
18/2004. (XII.20.) sz. rendelet 2.§-a hatályát veszti.
Dr. Basa Antal sk.
Polgármester

Dr. Král László sk.
h. jegyzõ

Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
2/2006. (I.18.) r e n d e l e t e
az ivóvíz díj megállapításáról
Galgahévíz község Képviselõ-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§. Az ivóvíz díja 320.- Ft/m3 + ÁFA.
2.§. az 1.§-ban írt vízdíj összegébõl a lakosság által
fizetendõ vízfogyasztási díj,
– 6 m3/2 hó mennyiségig 156.- Ft/m3+ ÁFA
– 6 m3/2 hó mennyiség fölött 198.- Ft/m3 + ÁFA
– A közületi vízfogyasztás díja 255.- Ft/m3 + ÁFA.
3.§. /1/ Jelen rendelet 2006. február 01-én lép hatályba.
/2/ Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a
17/204. (XII.20.)sz. rendelet hatályát veszti.
Dr. Basa Antal sk.
Dr. Král László sk.
Polgármester
h. jegyzõ
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület megalkotta a 3/2006. (I.18.)
számú rendeletet a szennyvízdíj hatósági áráról ami
400.- Ft/m3+ÁFA. Nem került azonban megállapításra jelen tájékoztató megírásáig a lakosság
által fizetendõ díj, mivel meg kell várják a Képviselõk a beadott pályázat elbírálását. A szippantóval szállított szennyvíz elhelyezésének díja 400.Ft/m3 +ÁFA lesz február 01-tõl azzal, hogy ezen
összeg a vízterhelési díjat nem tartalmazza. A fogyasztók által fizetendõ alapdíj 200.- Ft/hó
+ÁFA.
A Képviselõ-testület döntést hozott arról is, hogy
az egyedül lakók a III. n. évi hulladékszállítási díjukhoz 2.000.- Ft díjtámogatást kapnak, amennyiben az I. félévi hulladékszállítási díjat befizették.
Döntés született továbbá arról, hogy a Turán lévõ
Központi orvosi ügyelet épület pályázatának önereje változatlan marad, vagyis a kialakítandó épület
mûszaki tartalmát csökkentjük, figyelemmel arra
hogy a pályázaton nyert összeg kevesebb, mint a
pályázott összeg. Az állandó központi orvosi ügyelet indulásának várható ideje: március – április.
Az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt
érintõ ügyekben tisztelettel állok az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel :

Dr. Král László

Megkezdõdött az ovi felújítása
FEBRUÁR
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2005. évben elhunytak névsora

†
1. Fácán Sándor József Jókai u. 5.

2005. 01. 02.

2. Ónodi Béla

Rákóczi u. 17.

2005. 01. 02.

3. Darnyik Pál

Fõ út 198.

2005. 01. 03.

4. Vidák Margit

Jókai u. 10.

2005. 01. 05.

5. Kis Miklós

Fõ út 172.

2005. 02. 03.

6. Gregus Jánosné

Fõ út 53.

2005. 02. 09.

7. Pintér Tibor

Hunyadi u. 49.

2005. 02. 16.

8. Nagy László

Fõ út 126.

2005. 03. 16.

9. Bolbás Mihályné

Május 1. u. 3.

2005. 03. 23.

10. Kis István

Fõ út 170.

2005. 04. 17.

11. Szabó Andor

Fõ út 228.

2005. 05. 05.

12. Maszlag Jánosné

Ságvári u. 18.

2005. 05. 12.

13. Hóka András

Hunyadi u. 3.

2005. 05. 16.

14. Fónagy Attila

Vörösmarty u. 8. 2005. 06. 04.

15. Gódor István

Fõ út 183.

2005. 06. 17.

16. Bogár Andrásné

Dobó u. 8.

2005. 06. 24.
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17. Slepeczki Mihályné Jókai u. 34.

2005. 06. 24.

18. Nacsa Sándorné

Fõ út 272.

2005. 06. 24.

19. Bécsi József

Hunyadi u. 47.

2005. 06. 27.

20. Urbán Andrásné

Kossuth u. 10.

2005. 07. 09.

21. Briski József

Rózsa u. 2.

2005. 07. 14.

22. Kolompár Józsefné Honvéd u. 18.

2005. 07. 15.

23. Szabó József

Arany J. u. 11.

2005. 07. 16.

24. Hóka Antal

Hunyadi u. 36.

2005. 07. 31.

25. Nagy Istvánné

Kossuth u. 2.

2005. 08. 22.

26. Száraz Gáborné

József A. u. 30. 2005. 09. 05.

27. Kanalas Jánosné

Jókai u. 20.

2005. 09. 11.

28. Csányi Jánosné

Fõ u. 251.

2005. 09. 19.

29. Kolesza Mátyásné

József A. u. 26. 2005. 09. 23.

30. Berecz Sándorné

Fõ u. 189.

2005. 10. 28.

31 .Darnyik Ferencné

Fõ út 192.

2005. 10. 29.

32. Mácsai István

Kossuth u. 22.

2005. 11. 01.

33. Lukács István

Fõ út 175.

2005. 11. 03.

34. Gregus Ernõné

Szabadság u. 8. 2005. 11.

35. Gyetvan András

Dózsa Gy.u. 4.

2005. 11. 06.

36. Kolesza Mihályné

Fõ út 214.

2005. 11. 18.

37. Bangó Pál

Fõ út 188

2005. 11. 23.

38. Gólya Istvánné

Fõ u. 79.

2005. 12. 12.

39. Száraz Ferencné

Fõ út. 36.

2005. 12. 26.

39. Nagy Rozália

Szt. István u. 53. 2005. 12. 30.

FEBRUÁR

2005-ben házasságot kötöttek jegyzéke

Vidák Márton István
Petrik Borbála Gizella

Galgahévíz
Galgahévíz

Novodonszki István
Fercsik Margit

Miskolc
Galgahévíz

Kazi Zsolt
Lehota Zsuzsanna

Galgahévíz
Gödöllõ

Barta Sándor
Szabó Magdolna

Galgahévíz
Galgahévíz

Berta Zoltán
Kaputa Anna

Galgahévíz
Galgahévíz

Rostás Attila
Dr. Kramlik Annamária

Galgahévíz
Rétság

Holly Károly Tamás
Misky Adrienn Zsuzsanna

Galgahévíz
Galgahévíz

Mészáros Zsolt György
Péli Anikó

Galgahévíz
Galgahévíz

Hajdu István
Darnyik Ágnes

Galgahévíz
Galgahévíz

Mezei László
Vidák Elvira

Galgahéviz
Galgahévíz

Basa Benjamin
Dudok Marianna

Galgahévíz
Kartal
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2005-ben születettek névjegyzéke
1. Száraz Bálint Zsolt
2005. 01. 26.
2. Zólyomi László
2005. 03. 19.
3. Rácz Martin Richárd 2005. 05. 24.
4. Kátai Benjámin Géza 2005. 05.28.
5. Kátai Ervin
2005. 07. 20.
6. Matos Miklós
2005. 07. 28.
7. Klaheo Yessin
2005. 07. 29.
8. Szûcs Ádám
2005. 9. 07.
9. Lakatos Valentin Márk 2005. 10. 01.
10. Keserû Nóra Ágnes 2005. 02. 14.
11. Hajdu Rebeka
2005. 09.19.
12. Kõvágó Laura
2005. 09. 27.
13. Vidák Molli Doroti
2005. 10. 09.

Dózsa Gy. u. 3.
Fõ út 297.
Rákóczi u. 43.
Jókai u. 8.
Szabadság u. 53.
Dobó u. 30.
Fõ út 234.
Fõ u. 61.
Jókai . 43.
Dobó u. 64.
Fõ u. 197.
Fürst S. u. 5.
Rákóczi u. 52.
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Gomolyfelhõk a falu felett – Kortörténeti elbeszélés 3. rész
Az elõzõ elbeszéléseim története a ma élõ emberen
keresztül életünk, az egész község lakosságának javára,
eredményes fejlõdést, gazdasági fellendülést ígért és
igyekezett megvalósítani. Terveinket azonban beárnyékolták azok a felsõbb, központi intézkedések, amelyek
nem mindig találkoztak, és nem számoltak a helyi és akkori lehetõségekkel és megtermelhetõ javakkal. Mind
több és többet vontak el a tagoktól, a lakosságtól, ami
sok értetlenséget, nemtetszést szült. Bár az akkori kormány eleget téve az országos lakossági követelésnek,
hogy bizonyos drasztikus, erõszakos kollektivizálási eljárásokat, valamint a kötelezõ beszolgáltatást szüntesse
meg. Ezek a követelések ideiglenesen eredményhez vezettek. A gomolyfelhõ a kezdeti idõkben falunk felett is
oszlani látszott, de egy év elteltével súlyos viharfelhõvé
változott. Az 1956-os forradalom szele falunkat is elérte.
Hogy ki, milyen álláspontot foglalt el és foglal el ma is,
azt a történészek és a ma még élõ ember feladata tisztázni. Községünk felnõtt lakossága és vezetõi akkor is
bölcsen, elõrelátóan döntöttek. Nem engedtek a szélsõséges, és az akkori divatos felforgató, az embereket
egymásnak uszító propagandának.

Taggyûlés az ötvenes években
A forradalom vihara elült. Mint mindig, a természet
törvénye szerint, a borús idõ után napos, derült idõ következett. Az emberek dolgozni, élni akartak, mert ez
minden falu, város és nép továbbéltetõje. A gazdasági
életet, ami az emberek életviszonyának meghatározója,
azt nekünk itt zömében helyben kellett megoldani. A faluban mûködõ két szövetkezet „Haladás” és „Kossuth”,
azonban a lakosság szegény és vagyonosabb részét bizonyos mértékig megosztotta. Bár ki kell hangsúlyozni,
hogy ez a községben – a szóbeszéd ellenére – helyi, jelentõs társadalmi feszültséget sohasem okozott. 1959.
nyárelõ volt már, amikorra – természetes felsõbb párt
és állami döntés alapján eldõlt a falunkban mûködõ két
szövetkezet összevonásának gondolata. A falunak a két
szövetkezetbe tömörült lakossága, mely magába foglalta az elmúlt évtizedek szegény, kisemmizett napszámos
embereit, közép és nagyobb vagyonnal rendelkezõ tag-

4

jait, sokan üdvözölték és egyetértettek az egyesülés
gondolatával, bízva abban, hogy közös munkájuk eredménye összevontan, a jövõ számára még gyümölcsözõbb
lehet és lesz. Mint általában minden új tervet, elõrelátó
gondolatokat többen támadták. Ki ilyen, ki olyan, a jövõ
nemzedékét féltõ, építõ jellegû, a vagyon végleges elvesztését felvetõ aggodalmat. A termelés szakszerûsége, a föld mûvelése minden idõben és abban az idõben is
a mindennapi gyakorlat bizonyította, hogy az emberi
jellem és csak a felsõbb utasítások szerinti gazdasági
belemagyarázás kevés. A természet és a falusi ember
évtizedes gyakorlatából tudta mit kell tennie még nehéz
idõkben is. Az élet törvénye bölcsen oltotta bele az emberekbe azt a mozgatórugót, amely a legsúlyosabb helyzetben is érvényesítette a nagy törvényt: „Tovább kell
élned!”
Attól, hogy ezt a felülrõl jött és abból az Alkotmány
által deklarált szövegre hivatkozva, hogy „minden hatalom a dolgozó népé”, sokan egyedileg értelmezték. Ebbõl egymás közötti ellentétek, konfliktusok alakultak.
Nehézségek és az egyes ember számára ellentét keletkezett, amit még inkább fokozott, ha a simulékonyak, a
háttérben oldalazók, a „nekem mindegy emberek” álltak azok elé, akik akkor is vállalták sorsuk küldetését,
ha az eleve kudarcra volt ítélve. Amíg a falu két szövetkezetben dolgozott tisztes eredményességgel, törekedve a jobbra, a tagság boldogulására, elérkezett az idõ az
egyesülésre, amelynek feltételei helyileg is kialakultak.
Mindkét szövetkezet tagságának, a tömeges besegítõ
családtagoknak köszönhetõen, 1960-ban félretéve a községben az évszázados vagyoni, egyéni és családi különbségeket, a két szövetkezet a „Haladás” és a „Kossuth”
egyesült. Az új szövetkezet neve a boldog emlékezetû
Rákóczi Ferenc fejedelem iránti tiszteletbõl a „Rákóczi” nevet vette fel. Elnöki beosztásba a Haladás TSZ
korábbi elnökét, aki korábbi szervezõi és jó gazdálkodói
eredményei alapján, Gódor Mihályt választották. A tagság egyöntetû döntésének megfelelõen, a vezetõséget
arányosan megosztva, mindkét szövetkezet azon tagjaiból választották, akik eddigi munkájuk, szorgalmuk,
szakmai rátermettségük folytán azt kiérdemelték. Tiszteletbõl az utókor számára felsorolom: agronómusnak
Hajdú Andrást, akit késõbb a szomszédos hévízgyörki
Dózsa MTSZ élére elnöknek választottak. Helyére Katona Józsefet választották. Fõkönyvelõnek dr. Kolesza
Jánost, aki korábban az ikladi Ipari Mûszergyáran dolgozott kormányhatározat alapján nevezték ki, hogy az
MGTSZ pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása törvényesek legyenek. Vezetõségi tagok: †Lukács János,
†Basa József, †Bencze János, †Mészáros János,
†Greguss István, †Benedek András, †Káré Józsefné,
Tariszka Józsefné, Szabó Józsefné. Ellenõrzõ Bizottság
elnökének †Kolesza Mátyást választották, aki korábban
a Kossuth TSZ elnöke volt.
(folytatjuk)

FEBRUÁR
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SPORTESEMÉNYEK

HÍREK A FOCIPÁLYÁRÓL
Január végén immár második alkalommal rendezték
meg Bagon hat környékbeli futballcsapat részvételével a kispályás terem-labdarúgó bajnokságot. A villámtornán magasabb osztályú együttesek ellen a
tisztes helytállás reményében szálltunk „harcba”.
Összességében célunkat sikerült teljesíteni, és még
egy gyõzelmet is elkönyvelhetünk magunknak.

% % %

A kispályás torna eredményei:
Bag – Galgahévíz:

5:0

Tura – Galgahévíz:

2:0

Hévízgyörk – Galgahévíz:
(Gól: Tóth A., Mészáros Cs.

4:2

Iklad – Galgahévíz:
(Gól: Maka, 3)

2:3

Aszód – Galgahévíz:

5:0

A nagypályás körzeti labdarúgó bajnokság tavalyi
folytatását illetõen hivatalos kezdési idõpontot még
nem közöltek, ezzel kapcsolatban késõbb adunk tájékoztatást.

Mészáros Csaba
edzõ

Döntsön Ön, hogy ne vesszen el a „nagy kalapban”!
A 2005. évi jövedelmérõl hamarosan bevallást készít. Az Ön személyi jövedelemadója, amelyet az államkasszába befizet, kétszer egy százalékáról dönthet, hogy az mire fordítódjék.
Az egyik egy százalékról valamelyik egyház, a másik egy százalékról pedig valamely civil szervezet javára
dönthet.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Emlékeztetõül felsoroljuk a galgahévízi társadalmi szervezeteket, hogy megkönnyítsük választását.
Szentandrás a Galgamenti Népfõiskola Alapítványa – adószáma: 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!!!

FIGYELEM!
A galgahévízi „Barátság” Polgári Kör
február 26-án 16 órakor tartja legközelebbi
gyûlését a mûvelõdési házban.
Vendégeink lesznek:
DR. JAKAB ISTVÁN
MAGOSZ elnöke
és
KERÉNYI IMRE
színház ig. és rendezõ,
a polg. körök ismert személyisége
Minden tagot és érdeklõdõt
szeretettel várunk!
FEBRUÁR

FELHÍVÁS
VÉRADÁSRA!
Március 5-én, vasárnap,
9 órától 13 óráig VÉRADÁS lesz
a polgármesteri hivatalban.
Várunk minden egészséges
hévízi felnõtt embert,
hogy most is segítsen
a bajba jutottakon!
Dr. Basa Antal polgármester
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Bemutatkozik az

ÉLÕLÁNC MAGYARORSZÁGÉRT
Az alig fél éve létrejött ÉLÕLÁNC Magyarországért
ökopolitikai párt és gyors építkezésének egyik állomásaként megalakult az immáron 16 helyi csoportot
számláló Pest megyei szervezet is.
De mi is ez az ÉLÕLÁNC Magyarországért, és kik
hívták életre?
Az Élõláncot azok a korábban más civil szervezetekben tevékenykedõ aktivisták hozták létre, akik úgy érzik, hogy az 1990-es rendszerváltozás után nem oda érkeztünk napjainkra, ahová akkor reméltük, hogy eljutunk. A szocializmusnak nevezett egypártrendszerbõl
mára egy vadkapitalista kétpártrendszerben találjuk
magunkat. Úgy érezzük, hogy a pártok által a parlamentben és a médiumokban folytatott viták egyre kevésbé szólnak a rólunk. 15 éve az halljuk, hogy a GDP
folyamatosan növekszik. Ettõl nekünk állítólag egyre
jobban kellene éreznünk magunkat, mégis inkább az
ellenkezõjét tapasztaljuk a családban, a munkahelyen,
a vállalkozásunkban és baráti társaságunkban egyaránt – igen kevés kivételtõl eltekintve.
Civilként, egyszerû polgárként azonban csak 4 évenként a szavazócédulán elhelyezett X- el tudunk beleszólni ezekbe a kedvezõtlen politikai folyamatokba.
Ezzel nem elégedhetünk meg!
Az Élõlánc Magyarországért arra vállalkozik, hogy a
képviseleti demokrácia helyett a részvételi demokrácia
megteremtéséért száll síkra. Vagyis megteremti annak intézményi és jogi rendszerét, hogy a lakosság folyamatosan részt tudjon venni sorsa alakításában.
Magyarországon a nemzeti vagyon elosztása, a közvélemény irányítása, a kormányzás és a törvénykezés a
pártklientúrák kiváltsága maradt a kétpártrendszerben is. Az Élõlánc Magyarországért ezen szeretne változtatni. Pártként kíván fellépni a pártállam ellen, mivel a jelenlegi keretek között civil mozgalomként ezt
nem teheti.

• Állampolgári Részvételt!
A politika feladata szerintünk azoknak a korlátoknak
az elhárítása, amelyek az embereket megakadályozzák
abban, hogy maguk dönthessék el, milyen életet szeretnének élni. A legfõbb akadályok: a remény és önbizalom hiánya, a nyomor, a tudatlanság és a politikai
központosítás. Mi nem a bal és a jobboldal között keressük helyünket, hanem a politikai osztály és a civil
társadalom között, az utóbbi képviseletében. Nem maradhatunk a nézõtéren, de nem is vegyülhetünk a politikai szappanopera szereplõi közé. MÛSORVÁLTOZÁST KÖVETELÜNK!
• Ember léptékû gazdaságot!
Úgy látjuk, hogy a gazdasági növekedés érdekében
hozott áldozatok nem a jólétünket növeli, hanem a kiszolgáltatottságunkat fokozza. Kifosztottuk a természetet, de nem lettünk gazdagabbak. A világ elfogyasztása – átalakítása termékké és hulladékká – nem nyújt
kárpótlást az értelmes munka, az egészséges környezet és a tartalmas emberi kapcsolatok hiányáért. Hogy
lehet az, hogy minden, amit a természet és a kultúra
védelmében, megélhetésünk forrásainak védelmében
tenni kívánunk, mint mondják: „árt a gazdaságnak”?
Nem inkább a gazdaság árt nekünk? De miféle gazdaság is az? És kit is gazdagít?
• Õszinte számvetést a globalizáció kihívásaival!
Egy olyan világban, ahol a nemzetek küzdelme gazdasági téren folyik, az államtól nem lehet elvitatni az önvédelem jogát. Keressük meg a hazai piacok védelmének, a helyi kis- és közepes méretû vállalkozások támogatásának korszerû eszközeit! Ne végrehajtói, formálói legyünk az új európai rendnek! Legyünk kezdeményezõi a globális környezeti válság enyhítését szolgáló nemzetközi erõfeszítéseknek, és járjunk elöl jó
példával magunk!

Milyen eszközökkel kívánja ezt elérni?
• Társadalmi Önrendelkezést!
Ne bízzuk a politikát a politikusokra! Célunk a helyi,
munkahelyi és szakmai közösségek demokratikus és
valódi önrendelkezést biztosító jogainak helyreállítása.
Azt akarjuk, hogy képviselõink ne pártalkalmazottak,
és ne egyes gazdasági érdekeltségek kijárói legyenek,
hanem a helyben meghozott döntéseink felsõbb szintû
szószólói! Hogy a közéletet ne mérgezze tovább a hazudozás és a korrupció, az igazolhatatlanul gazdagok
és a kilátástalanul szegények közötti kölcsönös bizalmatlanság, félelem és gyûlölet.

6

• A jövõ nemzedékek jogainak képviseletét!
Megélhetésünket ne utódaink örökségének elpusztítására alapítsuk! Õrizzük meg a világot számukra a maga változatos szépségében! Az utolsó órában vagyunk
ezért Gandhival valljuk: Te magad légy a változás,
amit a világban látni akarsz!
Az ÉLÕLÁNC Magyarországért pártként indul a
2006-os parlamenti választásokon.
átdolgozta:
Varga Géza
Pest Megye elnöke
Élõlánc Magyarországért
06 70/ 453 64 70
FEBRUÁR
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SULI-HÍREK
Január 20-án véget ért az I. félév. A bizonyítványokba bekerültek a félév értékelésérõl szóló bejegyzések,
kinek jobbak, kinek kevésbé jobbak.
Iskolánkba a féléves adatok szerint 218 tanuló jár.
Az 1. osztályban mind a 27 tanuló teljesítette a féléves követelményeket. Kitûnõ tanulók: Balla Márton,
Bakk Zsófia, Csoma Dominik, Kovács Dániel, Szabó
Adrienn, Szilágyi Henrietta; jeles tanulók: Lukács
patrik, Hajdú Eszter
2. osztály kitûnõ tanulói: Hubert Henrik Levente,
Kosik Botond, Köles Máté, Szigeti Virág; jeles tanulók: Katona Dániel, Szabó Petra.
3. osztály: Kitûnõ tanulók: Benkó Ágnes, Foky
Kristóf, Hajdú Gréta, Ruff Benedek; jeles tanulók:
Buzás Boglárka, Hajdú Rebeka, Horváth Anett, Kis
Regina, Sukaj Stefánia, Szabó Anna, Szilágyi Alexandra, Vanó Tamás, Szilágyi Dorottya; bukott tanulók: 2
fõ.
4. osztály: Kitûnõ tanulók: Benke Zsolt, Domján
Péter; jeles tanulók: Meskó Mónika, Móró Judit,
Pethõ Levente, Tolnai Benjámin Pál, Zengõ Gergely;
bukott tanulók: 3 fõ.
5. a. osztály: Kitûnõ tanulók: Kovács Boglárka,
Stefán Dalma, Szabó Máté, Jaber Rabina; jeles tanulók: Gombos Attila, Ruff Ágnes, Széles Fanni; bukott
tanulók: 2 fõ
5. b. osztály: Jeles tanulók: Mészáros Bence, Sukaj
Dorottya, Sukaj Fanny; bukott tanulók: 4 fõ.
6. osztály: Jeles tanulók: Hóka Nikolett, Kis Anett,
Szabó Márk; bukott tanulók: 3 fõ.
7. osztály: Kitûnõ tanuló: Bangó Alexandra; bukott
tanulók: 2 fõ.
8. a. osztály: Kitûnõ tanulók: Pásztor Szabina,
Pecze Katalin, Tóth Szilárd; jeles tanulók: Labáth Zita, Szécsi Rita; bukott tanulók: 1 fõ.
8. b. osztály: bukott tanulók: 5 fõ.
Az osztályok magatartás átlaga 3,3 és 4,5 között mozog (legmagasabb 7. o., legalacsonyabb 8. b. o.); a szorgalom átlag pedig 2,8 és 4,36 között (legmagasabb 3.
o., legalacsonyabb 8. b. o.).
Részlet Kassai István igazgatóhelyettes félévi értekezleten elhangzott elõadásából:
„Eddig mindig csak a hátrányos, gyenge tanulók felzárkóztatásáról beszélgettünk. Erõnk és munkánk
nagy részét ezek a gyerekek kötik le. …Azok a tanulók
akiket a sors jó ésszel, akarással áldott meg, azokról
szinte megfeledkezünk, - úgy is megtanulja!…A tehetséges gyerekeknek is joguk van a számukra megfelelõ
oktatáshoz. ….leendõ vezetõinket neveljük, akikre a
világ látható és még nem látható sokféle súlyos és
komplex problémájának a megoldását hagyjuk – nem
mindegy hát, hogyan készítjük fel õket. …. Az „elmaFEBRUÁR

radt haszon” értékét a legnehezebb megbecsülni. Sohase tudjuk meg, hány potenciális tehetség szürkül el,
teljesít képességei alatt – hiszen az átlagosan elvárhatót teljesíti.
Mi a tehetség? A legáltalánosabb meghatározás szerint a tehetség gyermek- és serdülõkorban olyan pszichológiai és testi elõfeltételeket jelent, amelyek kiváló
tanulást és teljesítményt tesznek lehetõvé, míg felnõttkorban biztosítják a magas szintû eredményességet
valamilyen társadalmilag hasznos területen. Ennél az
általános meghatározásnál talán gondolatébresztõbb
Feldmann meghatározása, mely szerint a tehetség intellektuális, emocionális és környezeti tényezõk érzékeny, véletlen kombinációja. A tehetség három alapvetõ tulajdonságcsoportja: átlag feletti képességek (pl:
magas szintû elvont gondolkodás, jó memória és beszédkészség, kiváló logika, speciális képességek, gyors
pontos szelektív információfeldolgozás), kreativitás (pl:
ötletgazdagság, problématalálás, kíváncsiság, nonkonformizmus, humorérzék) , feladat-elkötelezettség (pl:
elmélyült érdeklõdés, kitartás, önállóság, belülrõl motivált, magas célok kitûzése, önkritika).
A tehetséggondozás formái:
- differenciált feladatok adása
- önálló tanulás módszerének elsajátíttatása, fejlesztése
- segédeszközök használatának megtanítása (gyûjtõ
munka, könyvtár)
- kiscsoportos tanulás csoportszervezéssel
- fejlesztõ programok felhasználása
- személyiségfejlesztés
A dolognak egyetlen titka van: elõször fel kell ébreszteni a gyermekben a megismerni vágyást, majd
mikor már felismerhetõ a szakterület, ami igazán érdekelné, akkor már nem lesz szükség a ma szinte
olyan sokszor emlegetett motivációra se: szinte magától fogja megtanulni az új és még újabb dolgokat abban a témában, ami iránt felkeltettük és meg is tartottuk érdeklõdését.
Elképzelhetõ az is, hogy több, egymástól akár távol
álló szakterület is komolyan foglalkoztatja a gyermeket – és ez egyáltalán nem baj, csupán a vele foglalkozó szülõt vagy pedagógust állítja nehezebb helyzet elé.
Ma is születnek ilyen polihisztorok, csak nem fedezik
fel képességeiket, vagy ami még szomorúbb: a mai magyar oktatási rendszerben nincs helye a specialitásoknak.
Figyelnünk kell tehát végeredményben három dologra:
1. A tehetség korai felfedezése, hogy abban az idõszakban tudjuk elkezdeni a fejlesztést, amikor még befogadó képes a gyermek az új dolgok iránt.

7

PDF Compressor Pro

2. a tehetség gondozására, hogy ne csak szinten maradjon ifjú tudósunk, hanem tovább is fejlõdhessék
egy olyan magasságba, ahová ugyan mentora már nem
érhet fel, de ettõl függetlenül tanácsokat adhat – néha
a legfiatalabb és legkevésbé hozzáértõ szájából hangzik el a legjobb ötlet, még ha nem is tud róla.
3. a tehetséggondozás folyamatosságára, hogy ne
kallódjon el az ajándék, amit a gyermek kapott.”
Január végén a felvételizõ nyolcadikosok megírták a
központi felvételi feladatokat, a szóbeli vizsgákra február végén kerül sor.

Februári elõzetes:

Február 11. szombat: 20 km-es túra Gödöllõ környékén (a Nemzeti bajnokságban résztvevõknek edzõ túra)
Február 13-án este 6 órakor félévi szülõi értekezlet
Február 17-én pénteken délután 4 órától Farsangi
bál a Mûvelõdési Házban

TALLÓZÓ

TALLÓZÓ

Nyírõ József

Gergõ legyen a te neved!
(folytatás)

Néhány jégdarabka maradt az egészbõl. Szerencsére az asszony pohárba teszi, hogy az is oda ne legyen.
Attól nem kell félni, hogy a hideg kalyibában megolvad.
- Most mit tudjunk csinálni! – keseregnek mind a
ketten.
Órák telnek el, mire a gyermek felébred. Még tüzes
a kicsi orcája, de már mosolyog.
- Lám, mire méssz? – bíztatja Gergõ az asszonyt,
mert neki kéne fogni a keresztelésnek.
Szegény fiatal menyecske a tûz világánál eleget forgatja az avult, dohos keresztelõ könyvecskét, de bizony
nem tud eligazodni rajta.
- Ha tudnám, hogy ez a nagy „Fe”-e vagy a nagy
„tö”-betû! – kínlódik a silabizálással irulva-pirulva.
- Hadd el! – int sötéten Gergõ. – Ha nem megy, hát
nem megy! Hiába tevém meg a nagy utat!
Étel se kell, úgy nyúlik el gúnyástól a tûz mellett, és
mindjárt el is nyomja az álom.
Az asszony töprengve virraszt. Kívül szél indul, s a
vén bükkfa ágai karcolják a kalyiba tetejét.
- Úgy látszik vihar lesz! – gondolja az asszony, s odalép, hogy istránggal bekötözze a kalyiba ajtaját.
Valahol farkas üvölt.
Az asszony összerázkódik, és didergõ kezekkel kiteszi a fafeszületet az ablakba, hogy távol tartsa a veszedelmet.
A farkas azonban újra üvölt, és a gyermek felsír.
Már újra tûzben ég az egész teste. Most kezdõdik
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
2006. február 17-én pénteken
az iskolai

Farsangi bálra.
Helye: Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Kezdete: délután 4 óra
A belépõ jegy felnõtteknek 500,- Ft,
gyermekeknek 200,- Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

TALLÓZÓ

TALLÓZÓ

újabb harca a halállal. A feketére fagyott kicsi asszony
érzi, tudja, kínlódik tehetetlenül.
Csak az urát fel ne verné a farkasordítás!... Csak azt
tudná, hogyan kell keresztelni!... Sírva törik a fejét, de
sehogy se jut eszébe… Csak az a farkas hallgatna!
A sírás, vihar, farkasüvöltés mégis felveri Gergõt a
tûz mellõl.
Már õ is tudja, mi történik.
A kétségbeesett asszony csak akkor veszi észre a
férfit, mikor az setéten a gyermekhez lépik.
- Nincs baj, semmi baj! – hebegi. – Már tudom, hogyan kell keresztelni! – hazudik, hogy a zord, vad férfit
megnyugtassa. – Megolvastam a könyvbõl!...
Gergõ elhiszi, és feléled benne a reménység. Kapja a
poharat, feszületet, és az asszony kezébe nyomja.
- Akkor fogj hozzá!
Szegény asszony áll pillanatig, szeme segítségért
repdes, de hirtelen nagy, meleg gondolat lobbant fel
benne. Térdre veti magát a gyermek lába elõtt, egyik
kezében a feszülettel, másik kezében a jégcsap-szenteltvízzel. Forró csókkal megtisztítja kicsinye homlokát, a jégcsappal keresztet rajzol rá, és mondja, ahogy
tudja: - Kicsigergõ, és téged megkeresztellek…
A férfiben szintén feléled az emlékezés.
- Jól van Rozsáli! – dicséri boldogan.
Az asszonyt elkapja a szent hit.
- Most kied következik! – parancsolja az urának.
Erdei Gergõ pedig szintén kiegyenesedik, ujjai közé
fogja a jégcsap-szenteltvizet, õ is keresztet rajzol a
gyermek homlokára, s keményen azt mondja:
- Gergõ legyen a te neved!
És vastag hüvelykujjával megnyomja a keresztet a
gyermek homlokán, mert õ nem tud írást, ami fölött
nem is lehet csodálkozni…
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Az óvodában történtek
Életünk az óvodában
Nehéz évet kezdtünk januárban. Kisebbik fiunk,
Árpi 3 éves lett, és ezzel egy új és izgalmas korszak
kezdõdött el az életében: az óvodába járás.
Nem volt teljesen új számára az óvoda, hiszen
ide jár nagycsoportba Marci, a testvére, akit reggelente õ is elkísért. Figyelte, hogy milyen örömmel
üdvözlik egymást a jó barátok, és milyen kedvesen
fogadják az újonnan érkezõket az óvó nénik.
Egy-egy délután, ha elcsendesedett az épület a
„nagy óvodások” zajától, kis óvodás jelöltek érkeztek szüleikkel a baba-mama találkozóra. Árpád és
kis társai kipróbálhatták a nagyok játékait és megtapasztalhatták a közösség számukra oly ismeretlen, furcsa élményét.
Mikor elérkezett az elsõ nap, és Árpi a mini csoportba lépett, sokat jelentett számára az ismerõs
környezet és testvére közelsége, akivel találkozhat
az udvaron, vagy meglátogathatják egymást egyegy finom ebéd erejéig. Az óvó nénik és dadusok
kedvessége is megkönnyíti a beszoktatást, hisz mindent megtesznek azért, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában. Tudjuk, hogy jó helyre
kerül, mégis nehéz az elválás 3 év együtt töltött
mindennapjai után.
Nehéz ez az év azért is, mert szeptemberben a
nagycsoportosok számára véget érnek a gondtalan
óvodás évek és elkezdõdik az iskola. A nyílt-napon
láthattuk, hogy játékosan már most készülnek az iskolakezdésre. Elõször a kíváncsi báboknak, „Manci
néninek” és „Gabi bácsinak” mondták el szüleik nevét a gyerekek, majd gyakorolták, hogy melyik a
jobb és bal oldal, hol van a fent és a lent. Ezután komoly matematika foglalkozáson vettek részt, amibõl
õk csak a játékot vették észre. Körülbelül egy órán
keresztül, megfeszített figyelemmel hajtották végre
az óvó nénik által meghatározott feladatokat.
Köszönjük a sok élményt, melyekkel gyermekeink hazatérnek, a szép, ünnepi megemlékezéseket
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és kirándulásokat, melyek nemcsak õket, de bennünket szülõket is gazdagítanak. Köszönjük, hogy
vigyáznak azokra, akik számunkra a legfontosabbak!
Benedekné Bakos Krisztina
és Benedek Tibor

A téli örömök sem hiányoznak gyermekeink életébõl: hócsatázunk, csúszkálunk, szánkózunk. A hó adta örömök ellenére, már lelkesen készülönk télbúcsúztató ünnepünkre!

OVI-FARSANGUNKAT
2006. február 25-én szombat
délután 16h-kor tartjuk
a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
Minden
érdeklõdõt
szeretettel
várunk!
Jókedveteket
ne hagyjátok
otthon!!!
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
MEGHÍVÓ
ÚJRA!!!

Daganatos betegségek megelõzése

elõadássorozat:
A téma fontosságára való tekintettel újra megszervezzük ezt az elõadás sorozatot. Terveink szerint
gyógynövényekkel, gyógyító táplálékkal és más, a
daganatos betegek terápiáját kiegészítõ kezelésekkel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.
A programot „A rák ellen az emberért,
a holnapért” Alapítvány támogatja.
Február 14. kedd. 17-20-ig
TÁPLÁLÉKOD LEGYEN GYÓGYÍTÓD!
Fõzõcske és beszélgetés - Tóthné Kis Viola
egészségügyi szaktanárral.
A rendezvény helyszíne: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tankonyhája
Február 28. kedd 18-20-ig
GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS KIVONATAIK
A TÁPLÁLKOZÁSUNKBAN,
MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN
Beszélgetés Mészárosné Benik Ildikó
eü. tanácsadó
A rendezvény helyszíne:
Mûvelõdési ház, emeleti elõadó
Minden kedves érdeklõdõt, egészségéért tenni vá-

JÁTÉK!
Mit ábrázol a kép, melyet a faluban
kihelyezett színes képes plakátok
alján látnak?
Helyes megfejtõink közt gyógykészítményeket sorsolunk ki a február 28-i elõadáson! Megfejtés leadása az elõadás
helyszínén névvel, címmel lehetséges.
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Faliújság-Faluújság
Kedves Barátaink, Népfõiskolás Hölgyek,
Asszonyok!
Örömmel tapasztaltuk, hogy az Euconsult Alapítvány
és a Regina Alapítvány által meghírdetett tanulási lehetõség sokakat érdekelt. Bízunk benne, hogy sikerrel
pályáznak és tanulhatnak az egy éves képzésen!
Sok sikert kívánunk!
Kedves helybeli asszonyok, sütni-fõzni szeretõ férfiak!
Egy régi barátunk, Ökofalu táborok fõzõmestere Soós
Ferenc adott hírt magáról. Kercaszomoron él az Õrségben. Tönkölybúzát termel, biológiai módszerekkel
gazdálkodik és kenyérsütéssel valamint népi ételek készítésével, régi receptek gyûjtésével foglalkozik.
Kérésére adom közre ezt a felhívást!
Keresünk a Galga-mentére jellemzõ ünnepi kalács
vagy perec recepteket!
Feri barátunk leírása szerint mindenki csak a bajor
perecet ismeri, pedig eddigi gyûjtése szerint van õrségi perec, rábaközi perec, orosházi kulcsoskalács, jász
rostélyos-kalács, túri perec stb. Szeretné felderíteni
ezeket, megtanulni az elkészítésüket és másoknak is
megtanítani ezek elkészítését.
Kérjük, hogy, aki ismer ilyen recepteket ossza meg velünk, hogy gazdagabbá tehessük ezt a gasztronómiai
palettát. Kérjük juttassák el a mûvelõdési házba a
népfõiskola irodájába, vagy Darnyikné Margitkához.

KEDVES ÁLLÁSVADÁSZOK!

Azoknak ajánlom ezeket a lehetõségeket, akik a civil életben, vagy önkéntesként vagy pénzkereseti lehetõségként
szeretnének dolgozni. Érdemes ezeket a címeket felkeresni, de internetes hozzáférés kell hozzá. Ajánlom még a
nyelvtanulásra vágyó illetve utazni és dolgozni szeretõ fiataloknak is, hogy külföldi lehetõségeket is próbáljanak ki.
irodavezetõ (A Gödi Nemescél Alapítvány álláshirdetése)
irodai asszisztens, ügyintézõ (Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete állásajánlata)
családgondozó (A SUPPORT Alapítvány Családok számára állásajánlata)
program asszisztens (A WWF Magyarország munkatársat keres)
intézményvezetõ (A Megálló Csoport Alapítvány állásajánlata)
családgondozó (Az S.O.S Krízis Alapítvány állásajánlata)
pénzügyi támogatásokért felelõs programkoordinátor
(A MOBILITÁS munkatársat keres)
Construction Officer (A Habitat for Humanity Europe &
Central Asia állásajánlata)
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ÁLLATI HULLADÉKOK
ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK
MEGOLDÁSA HATVAN ÉS
VONZÁSKÖRZETÉBEN
(Lakossági fórum) 1.
Magyarországon a lakosságnál keletkezett állati tetemek ártalmatlaníthatóságáról, ill. kezelhetõségérõl
az önkormányzatoknak a kötelességük gondoskodni.
Ezen feltételek megteremtése alapvetõen három módon történt eddig: saját telken történõ elásással, helyi
dögkutakban történõ ártalmatlanítással, vagy pedig
kihelyezett konténerbe gyûjtéssel – mely esetben a
hulladékot egy szakcég szállítja el ártalmatlanításra,
kezelésre. Állati hulladékok közé sorolt étkezési hulladék azonban kedvenc állatok etetésére továbbra is
használhatók.
Jogszabály szigorítás következtében 2006. január 1tõl dögkutak üzemeltetésével ez a kötelezettség már
nem teljesíthetõ. Az állati hulladékok kezelésének és
hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003.
(VI. 27.) FVM rendelet alapján valamennyi jelenleg
üzemelõ állati hulladéktemetõ (dögkút) mûködését
környezetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni. Az
állati hulladék 2005. december 31-ig volt elhelyezhetõ
állati hulladéktemetõkben. Új állati hulladéktemetõ létesítése nem engedélyezhetõ. A felhagyott állati hulladéktemetõ területén 30 évig mezõgazdasági mûvelést
nem szabad folytatni, ezt a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
A dögkutakat rekultiválni kell, továbbá a kihelyezett
konténerekbe történõ begyûjtés is nagyon szigorú feltételekhez lett kötve. A saját telken történõ elásás továbbra is megengedett, azonban csak korlátozott fajtájú állat tetemek esetén és maximum 50 kg-ig. 2006.
január 1-tõl a nem elásható valamennyi képzõdött állati tetem ártalmatlanítását, ill. kezelését kizárólag csak
szakcég végezheti. Az önkormányzatoknak ezen kötelezettségeik teljesíthetõsége érdekében meg kell szervezniük a képzõdött állati eredetû hulladékok maximum 24 órán belül történõ begyûjtését és ártalmatlanítását, ill. ha az ártalmatlanítás 24 órát meghaladóan
történik, akkor a hulladék megfelelõ feltételek mellett
történõ átmeneti tárolását.
A mûködõ dögkutak felülvizsgálatának elvégzését,
majd annak felszámolását, és azt követõen az állati
hulladékok megfelelõ módon történõ ártalmatlanítását
az önkormányzatoknak meg kell oldani. Az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervben (2003-2008) megfogalmazott célkitûzésekkel összhangban Hatvan Város
Önkormányzata és 21 csatlakozó településsel (Hatvani
kistérség, Aszódi kistérség, valamint Jászfényszaru)
együttmûködve eleget kíván tenni a vonatkozó hazai
és az Európai Uniós jogszabályoknak.
(folytatjuk)
Simon Attila
környezetvédelmi referens
FEBRUÁR

„GAIA” étterem hírei
február 10. péntek
az est folyamán lengyelországi ízvilág bemutatása,
lengyelországi zenével
ÉTELAJÁNLATUNK:
Húsleves litván módra
Daraleves (krupnik)
fõ ételek Ponty lengyel módra
Párolt marhahús (zrazy) Napóleon módra
desszert Diós kalács (mazurek)
levesek

ételsor ára (leves-fõ étel –desszert)
2500.-/fõ
Ön vendégünk egy lengyel snapszra, habos kávéra.
Asztalfoglalás esetén
a végszámlából 10% kedvezményt adunk.
MENÜ ÉTKEZÉSI LEHETÕSÉG
(még a 2005 évi áron)
Változatos kétfogásos, hagyományos ízekkel,
desszerttel, heti két alkalommal,
házhoz szállítással.
Tel.: 06-20-9535-610, 06-20-4160569
490.-/adag
TOVÁBBRA IS VÁLLALJUK
Baráti és csaladi összejövetelek,
eljegyzések, esküvõk, osztálytalálkozók
teljeskörû lebonyolítását.
Ételeink teljes választékából házi rendezvényeikre
kiszállítást, party szervízt biztosítunk.
„KIS CSUKI” KÁVÉZÓ
nyitvatartás: 06.00 – 09.00, 11.00 – 22.00
Internet elérhetõség, biliárd – játék gépek (nyerõ)
logikai játékok, asztali foci (csocsó), zenegép
Különbözõ ízesítésû kávék, banán, vanília, barack,
cappuccino, shake
És ha megéheznél:
intermezzo pizza, meleg szendvics,
gombás marhapörkölt, gyros – saláta – pita
FEBRUÁR HAVI AKCIÓ:
REGGELENKÉNT meghívjuk Önt egy reggeli kávéra, ha fogyasztása 500.- Ft.
A NAP FOLYAMÁN ÖN minden ötödik pohár sörre
a Vendégünk!
Legyen Ön is a vendégünk, nálunk mindig a vendég
az elsõ!
Tisztelettel:
Vanó András üzletvezetõ
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A mûvelõdési ház híreibõl
Farsang hétfõjén, vagyis február 27-én, minden
klubtagunkat szeretettel várjuk a hagyományos

farsangi délutánunkra

a klub vezetõsége

Ünnep volt a Nyugdíjas Klubban
A II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub 2006. január
15-én tartotta meg az évadzáró ünnepi közgyûlését.
A gyûlést a Himnusszal kezdtük, majd Botos Lajosné, Anikó egy szép verssel köszöntötte a jelenlévõket. Ezután kezdõdött a gyûlés hivatalos része.
Csákány Lászlóné a klub elnök-helyettese, a gyûlés levezetõ elnöke, köszöntötte a tagságot és a
megjelent elõkelõ vendégeket. Felkérte a Nyugdíjas
Klub elnökét, hogy tartsa meg az éves beszámolóját. Az elnök ismertette a 2005. év eseményeit, majd
tájékoztatást adott a 2006. év terveirõl. Ezek után
felkérte Péli Andrásné pénztárost, hogy ismertesse
a klub pénzügyi helyzetét. A két beszámoló után a
hozzászólók elismerõen nyilatkoztak a klub tevékenységérõl.
A gyûlés hivatalos része után kezdõdött az ünnepi
vacsora. Szokásunktól eltérõen egy kis mûsorral
kedveskedtünk tagságunknak és vendégeinknek.
Elõször az ifjúság néptánccsoportja egy szép lendületes táncot mutatott be. Ezt követõen klubunk népdalköre egy galgamenti népdalcsokorral és különbözõ vidám jelenetekkel szórakoztatta a jelenlévõket.
Mindenki jól érezte magát és jól szórakozott. Felejthetetlen este volt.
Hajdú József
elnök

OLVASÓI LEVÉL
„Szeressük egymást gyerekek”
Nyugdíjas évzáró Galgahévízen
Igen! A nóta elmondja hogyan kéne nekünk élnünk. De hogyan éljük meg mi! Ünnepre készültem
most is mint minden év bizonyos napján. Tagtársaim, a vezetõség meghívására a nyugdíjas klub évzáró ünnepségére siettem a mûvelõdési házba. Örültem és bíztam, talán még sikeresebb lesz, mint az
elmúlt évben. Igen! Nagyon szépen kezdõdött, gyönyörû vers, idézet, beszámolók, ének. De ismételten
megtörtént amiért lassan nem jövök az év ezen ünnepségére.
Ember, aki a szeretetrõl beszél, de mégis megsért
engem, aki ünnepelni szeretnék. Ember, aki minden
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évben csak bánt, különösebbet nem tesz. Aki a klub
énekkarának vezetõjeként tiszteleg, de közben megsért, mert még élek és talán nem azt hirdetem, amit
õ elképzel. Aki nem tiszteli az én ünnepem, aki arról
beszél, hogy csökkenünk, de nem veszi észre, hogy
talán az Õ szavai miatt sem jövünk már egy páran.
Akik már az elmúlt évben sem szerettek volna közénk tartozni, és akik ebben az évben sem kívánnak
közénk tartozni. A felelõtlen felszólalás miatt, aki
nem nekem örül, aki kihasználja az alkalmat, hogy
bántson, sározzon embereket a mi ünnepünkön, rendezvényünkön. Kórusvezetõ Úr engedje meg nekem, hogy én döntsem el, hogy ki segít és ki nem. Ki
az, aki igazán a megbékélést, a szeretet hirdeti. Aki
tettekkel bizonyítja ezt, nem szavakkal. Aki nem
szerepelni, de szeretni és adni akar. Bencze János, a
Polgármesteri Hivatal, a Képviselõ Testület, talán
számos kívülálló ember, akik mindig mögöttünk állnak. Akik nem pajzsként használnak minket, az „Õ”
általa nem szeretett emberek ellen.
Tisztelt tagtársaim! Szerettem közétek járni és
szeretnék is, de gondolkozzunk el mindazon, ami folyamatosan történik évzáró összejöveteleinken. Talán az a feladatunk, hogy segítsünk ellenséggé kikiáltani alkalmainkon embereket? Jó lenne nem odahívni az olyan embert, aki erre bíztat minket. S talán többen lennénk, nyugodtabb szívvel énekelhetnénk a „szeressük egymást gyerekek…” kezdetû
dalt.
Vazul

Asztalitenisz bajnokság
januári eredményei:
Név:
1. Veres József
2. Virgancz Mihály
3. Tetézi Attila
4. Katona Attila
5. Nagy Szabolcs
6. Hajdú László

Pontszám:
10
9
8
7
6
5

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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Lehet akár duci is…
Beszélgetés két országos túrabajnokkal

Petrovics Pálma

Molnár Norbert

Vígh-Tarsonyi tanár urat nyaggattam a minap,
hogy írjon már lapunknak valamit errõl a kirándulós sportról, amiben oly szép sikereket értek el diákjai az elmúlt években. Õ szerényen-huncutul mosolygott (ahogyan csak õ tud) és azt mondta, hogy
majd inkább küldi az illetékeseket.
Néhány nap múlva jött is két illetékes, azaz két
országos bajnok (!), hogy beszélgessünk egy kicsit
kedvenc sportjukról, a verseny túrázásról.
Petrovics Pálmával és Molnár Norbival egy jót
beszélgettünk arról, hogy mit is jelent nekik a túrázás, és hogyan jutottak el az országos bajnokságig.
M.Zs.: Gyerekek tulajdonképpen hogyan kezdõdött ez az egész? Azt tudtam, hogy nagyban folyik a
túrázás, mindenféle utak, bajnokságok… de hogy
országos bajnokság!? Hát ez igazán nagy dolog!
Pálma: Úgy kezdõdött az egész, hogy amikor fölkerültünk a felsõ tagozatba, megismerkedtünk a tanár úrral, aki törit tanított nekünk. Õ bíztatott minket arra, hogy próbáljuk ki a túrázást, mert ez nagyon jó dolog. Õ elég régóta csinálja és sok bajnokságon is részt vett már.
Norbi: Szerettük volna kipróbálni, hogy mégis milyen lehet, mert még egyikünk sem ismerte közelebbrõl ezt a sportot.
Pálma: Miután két-három túrán részt vettünk, a
tanár úr felfigyelt néhány gyerekre, hogy tehetségesnek látszik. Úgy döntött, hogy elindít minket az
országos bajnokságon csapatban és egyéniben is.
M.Zs.: Mit jelent tehetségesnek lenni a túrázásban? Milyen alkatú a jó túrázó?
Pálma: Tehetség azt jelenti, hogy milyen gyors,
tud-e jól tájékozódni, akaratereje van-e, és alkatilag
mindegy, inkább az akaraterõ a lényeg.
M.Zs.: Lehet akár duci is?
Pálma: Lehet akár duci is, ismerek olyan srácot,
aki finoman szólva nem túl vékony és mégis imádja
ezt a sportot.
Norbi: Nagyon fontos a tapasztalatszerzés is. Sok
dolgot megtanultunk a verseny elõtti egy évben
FEBRUÁR

már.
M.Zs.: Mesélnétek errõl valamit?
Pálma: Például azt, hogy milyen cipõt érdemes a
lábunkra húzni, hogy ne törje föl a lábunkat, hogy
ne új cipõben menjünk. Sokan bakancsban túráznak, mi az edzõcipõre esküszünk.
Az is fontos, hogy pl. mennyi vizet cipelünk magunkkal az útra. Ne legyen túl nehéz, de kitartson
az út végéig, s ne legyünk nagyon szomjasak.
M.Zs.: Hány éve ûzitek ezt a sportot?
Norbi: Tulajdnképpen két éve kezdtük el, és tavaly februárban volt az elsõ bajnoksági túra.
M.Zs.: Mesélnétek arról, hogy hogyan is zajlik
egy ilyen túra bajnokság?
Pálma: Az országos bajnokság nyolc fordulóból
áll, és három korosztály versenyez. Mi a 14 éven
aluliak között versenyeztünk, de rajtunk kívül még
ott vannak az ifik és a felnõtt versenyzõk is.
Norbi: A megadott szintidõn belül kell célba érni,
és minél hamarabb érünk célba, annál több pontot
kapunk. Minden ellenõrzõ pontot érinteni kell, ahol
lebélyegzik az igazoló lapunkat. Az elsõ bajnokság
nagyon jól sikerült mindkettõnknek, jó sok pontot
szereztünk.
Pálma: A verseny ideje attól függ, hogy milyen
körülmények között versenyzünk. Pl. sík, dimbesdobos terepen vagy hegyvidéken gyalogolunk-e. A
táv hossza általában 30 km, de plusz-mínusz 3-4 km
elõfordulhat. Ezt kb. 5-6-7 óra alatt tesszük meg, a
tereptõl függõen.
Norbi:És attól is, hogy eltévedünk-e vagy rögtön
megtaláljuk a helyes utat.
M.Zs.: Elõfordul az is, hogy eltévedtek? - Hát persze! Felelik nevetve mindketten..
Pálma: Nem mindig egyértelmûek a jelzések. Ui.
a gyerek és felnõtt útvonalat különféle jelzésekkel
látják el. Szakaszonként változnak a jelzések. Elõzõleg tehát alaposan tanulmányozni kell az útvonal leírást.
M.Zs.: Hát akkor már értem…
Pálma: a februári túrán nem vettem részt, a Mezõföld túra pedig nem sikerült, mert egyszer eltévedtünk, és irdatlan hõség volt, ami az iramunkat
jócskán visszavetette. Én pontot sem kaptam ekkor.
Norbi viszont minden fordulóban részt vett.
M.Zs.: Pálma! Ennek ellenére lettél te az országos
bajnok? Hát akkor jól ráhajtottál a többi fordulóban!
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Vígh-Tarsonyi
tanár úr hogyan készít fel benneteket erre a komoly
versenyre? Mi a módszere?
Pálma: A túrák elõtt el szoktunk menni kisebb
gyakorló túrákra, ahol magyaráz és ösztönöz bennünket. Mindig õ a sereghajtó, és buzdítja a lemaradókat. Elmagyarázza, hogy mit érdemes magunkkal
vinni, milyen terepre készüljünk legközelebb, térképhasználatra is megtanított minket.
Norbi: Minden túrára eljön velünk, és a futamok
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elõtt lelki támaszt jelent számunkra. Õ nagyon szereti a túrázást és ez már ránk is átragadt.
Pálma: Nagyon jó, hogy állandóan viccel, s ha
rossz a kedvünk, mindent megtesz azért, hogy felviduljunk.
M. Zs. :Gyerekek, valami más sportot is ûztök?
Norbi: Igen, én néha focizok, kézilabdázok.
Pálma: Én is kézilabdázok, és népi táncolok.
Befejeztem a kérdezõsködést, mert az idõ gyorsan
elszaladt. A gyerekek azonban ragaszkodnak ahhoz,
hogy a többi túrázót is megemlítsük, hiszen õk is nagyon szép eredményeket értek el. Készségesen teszek eleget kérésüknek, s õk befejezésül még elmondják, hogy:
Három csapat indult az országos bajnokságon Hévízrõl: a Gyalogkakukkok, akik elsõ helyezést értek
el csapatban. Csapattagok: Molnár Norbert, Gombos Tamás, Kiss Róbert, Széles Bence.
A Túrabolondok csapata negyedik lett. Pászti
Márk, Péter Tamás, Dányi Rihárd, Dányi Ádám,
Harányi Ádámból áll a csapat
A Fürge Ürgék csapatversenyben a második helyezést érték el. Csapattagok: Petrovics Pálma,
Trencsényi Richárd, Vanó Valentin, Pethõ Károly,
Szabó Márk.
Egyéni eredmények
14 év alatti leány kategóriában:
I.
Petrovics Pálma,
14 év alatti fiú kategóriában:
I.
Molnár Norbert
II.
Gombos Tamás
III.
Vanó Valentin
IV.
Dányi Richárd

„GAIA” étterem hírei
február 10. péntek
az est folyamán lengyelországi ízvilág bemutatása,
lengyelországi zenével
ÉTELAJÁNLATUNK:
húsleves litván módra
daraleves (krupnik)
fõ ételek Ponty lengyel módra
Párolt marhahús (zrazy) Napóleon módra
desszert Diós kalács (mazurek)
levesek

ételsor ára (leves-fõ étel –desszert)
2500.-/fõ
Ön vendégünk egy lengyel snapszra, habos kávéra.
Asztalfoglalás esetén
a végszámlából 10% kedvezményt adunk.
MENÜ ÉTKEZÉSI LEHETÕSÉG
(még a 2005 évi áron)
Változatos kétfogásos, hagyományos ízekkel,
desszerttel, heti két alkalommal,
házhoz szállítással.
Tel.: 06-20-9535-610, 06-20-4160569
490.-/adag
TOVÁBBRA IS VÁLLALJUK
Baráti és csaladi összejövetelek,
eljegyzések, esküvõk, osztálytalálkozók
teljeskörû lebonyolítását.
Ételeink teljes választékából házi rendezvényeikre
kiszállítást, party szervízt biztosítunk.

Végezetül, ezúton is szívbõl gratulálok a gyerekeknek a szép eredményekhez, és szívbõl gratulálok
Vígh-Tarsonyi László tanár úrnak, aki nélkül
mindez a szép eredmény nem született volna meg!
Mészáros Zsuzsa

„KIS CSUKI” KÁVÉZÓ
nyitvatartás: 06.00 – 09.00, 11.00 – 22.00
Internet elérhetõség, biliárd – játék gépek (nyerõ)
logikai játékok, asztali foci (csocsó), zenegép
Különbözõ ízesítésû kávék, banán, vanília, barack,
cappuccino, shake
És ha megéheznél:
intermezzo pizza, meleg szendvics,
gombás marhapörkölt, gyros – saláta – pita
FEBRUÁR HAVI AKCIÓ:
REGGELENKÉNT meghívjuk Önt egy reggeli kávéra, ha fogyasztása 500.- Ft.
A NAP FOLYAMÁN ÖN minden ötödik pohár sörre
a Vendégünk!

Vígh-Tarsonyi
László
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Legyen Ön is a vendégünk, nálunk mindig a vendég
az elsõ!
Tisztelettel:
Vanó András üzletvezetõ
FEBRUÁR

