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GALGA

HÉVÍZ

Havonta megjelenô olvasnivaló
Búcsú a Tanár Úrtól

Fájdalommal köszöntünk el „mindenki Pali bácsijától”
Dr. Basa Antal polgármester búcsúbeszéde
Szent Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a
Timóteusnak írott második levelében ezt írja:
“A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon
a napon megad nékem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.”
Apostoli hitvallásunkat ezekkel a szavakkal fejezzük be:
“Hiszem a test feltámadását és az eljövendõ örök életet.”
Mélyen Tisztelt Tanár Úr !
Mindannyiunknak Galgahévíz népének Pali bácsija!
Búcsúzó és elköszönõ barátaim !
Itt áll a gyarló tanítvány a Mester elõtt, és könnyeivel
küszködve igyekszik bátorságot meríteni ahhoz, hogyha
lehet, egyszerûen és világosan – ahogy a Mester tanította
– kifejezze köszönetét és háláját – a több ezer galgahévízi
diák nevében – mindazért a tanításért, amit az elmúlt több
mint 50 év alatt Tõle kaptunk.
Kedves Pali Bácsi !
Csodálatos hivatással ajándékozott meg a jó Isten, és Te
ezt a küldetést teljes emberként, állhatatosan, nem törõdve az esetleges megjegyzésekkel, netán vádakkal, végtelen alázattal, türelemmel, és a legnagyobb odaadással végezted.
Olyan volt a hivatásod mint sok gyermekkori barátodé,
kortársadé: szántóvetõ – magvetõ voltál !
Szántóvetõ, aki elveti a jó magot, gondozza, öntözi, kapálja, gyomlálja, a széltõl is óvja, tekintetével simogatja, babusgatja és várja a jó termést. Méltatlan dolog lenne az
egyes hivatások között rangsort állítani, mert csak jól,

A néhány évvel ezelõtt készült fényképen még
jókedvûen mosolyognak egymásra Erõsvári tanár úr és
kedves felesége, Jutka néni.
vagy rosszul végzett feladatvállalás van. De tapasztalatból
is állíthatom, hogy a gyermekekkel, a fiatal nemzedékkel
való foglalkozás, a becsületes tisztességes életre nevelés
mûvészi teljesítményt követel meg a mûvelõitõl. És bátran állíthatom, hogy kedves Tanár Úr, Drága Pali bácsi
Te mûvésze voltál a pedagógiának, a nevelésnek, a gyerekekkel való bánásnak.

T A R T A L O M B Ó L :
• Búcsú a Tanár úrtól
• Önkormányzati kaleidoszkóp
• Lehet akár duci is…
• Elkezdõdött a nagyböjt
• Ismét szavazunk…
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Különösen nagy büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy
ennek a mûvészi tevékenységnek a mosolygós formáját, a
szelíd, ugyanakkor határozott módozatát választottad és
mûvelted.
Több évtizedes kutatásaid összegezéseként megírtad,
mint a falu történésze, Galgahévíz történetét, mely egy
alapmû lett. És amikor nyugdíjas lettél folytattad a helyi
és magyar történelemrõl szóló beszélgetéseket a Helytörténeti klubban, mert azt mondtad, hogy ezt a munkát
nem lehet úgy befejezni, hogy lelépünk a katedráról és
nincs tovább.
Hosszú évekig a könyvtár lett otthonod, és mindvégig
megõrizted kedvességed, optimizmusodat, melegséget
árasztó mosolygós lényedet. Amikor életmûvedért a község Képviselõ-testülete 1998-ban a falu szülöttei közül elsõként – két évvel a boldog emlékû jó barát és kolléga,
Nagy Árpád prépost Úr elismerése után – részesített
díszpolgári kitüntetésben, nemcsak Arany János-i tisztelettel, hanem belsõ átéléssel is köszönted azt.
Azt mondtad, hogyha az ember nemcsak lakni, hanem élni akar egy faluban, akkor belsõ elkötelezettséggel kell
szolgálni azokat, akik között él!
És a Te egész életed szolgálat volt !
Neked szülõfaludban csak barátaid voltak, az óvodás kis
barátaidtól a tanítványaidon keresztül az idõs barátokig.
Lehetetlen volt megelõzni Téged a köszönésben, a szivélyes, kedves üdvözlésben.
Mindenkihez volt egy jó szavad, mindig nagy érdeklõdéssel voltál diákjaid és családjaik életének alakulása
iránt. Örömeid mindig tanítványaid sikerébõl táplálkoztak. Az évek múltával egyre több diák keresett meg, és
remélt Tõled megfelelõ eligazítást.
Ez volt az a díj – mondtad 1998-ban – amelyet obulusokban nem lehet kifejezni.
Amikor az Úr a 70-es éveidben nehéz és egyre súlyosabb
keresztet rakott a válladra, csodálatos példát adtál arra,
hogy hogyan kell a szenvedést és a megpróbáltatásokat
keresztény módon elviselni, hogy az javunkra váljon és
érdemszerzõ legyen az örök életre.
A legvégsõkig megõrizted kedélyedet, és boldog voltál ha
meglátogattak, és szót válthattál barátaiddal, tanítványaiddal.
Mindig nagy-nagy öröm volt számodra a pedagógus kollégák látogatása, gyógyír volt betegségedben.
Azért is volt ilyen szép és boldog az életed, mert fiatal korod óta a jó Isten vezetett, örömben, bánatban fogta a kezedet, mert Neked keresztény hited útmutatás, iránytû
volt egész életedben.
Nagyon gyakran fohászkodtál Hozzá, és kérted
Reményik Sándor gyönyörû gondolataival:
“Én Istenem, Te nagyon jól tudod:
Nem kívántam soha sokat.
Csak egészen kicsikét emberül és igazán élni,
Te benned hinni, szeretni, remélni,
S meghalni a zöld Reménység csillagok alatt - .”
A búcsú, az elválás még ha hitünk szerint átmeneti is,
mindig fájó, szívszorítóan nehéz.
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Mindnyájunk Tanár Ura !
Drága Pali bácsi !
Amikor ismételten megköszönöm minden tanítványod, a
szeretõ és Érted aggodó család, a jó barátok, a Képviselõtestület, és Galgahévíz minden lakója nevében életed áldozatos munkáját – méltó és igazságos, hogy nagy hálával
köszönjem meg a Teremtõ és Mindenható Istennek, hogy
Téged közösségünknek adott.
Hogy hosszú éveken keresztül megadta Neked a vállalt
hivatás kegyelmét, hogy szerethesd diákjaidat, hogy szerethess tanítani, hogy szerethesd az iskolát, és nemcsak
azért mert oly közel laktál hozzá.
“A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon
a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.”
Isten áldjon ! Nyugodj békében !

A sírnál Darnyik Ágnes
a tanár úr legkedvesebb versével búcsúzott:
Mécs László:
A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép nakorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, fõzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
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mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment elõttem elõre követnek.
Amíg õ van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja õket látni?
A másik bánatom: hogyha õ majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
hogyha minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az õ édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

BÚCSÚZUNK…
Mi, a Nyugdíjas Klub tagjai, fájó szívvel búcsúzunk tanár
úrtól, Pali barátunktól, tõle, aki nagyon szeretett közöttünk lenni. Minden rendezvényünkön részt vett, mindig
vidám és jókedvû volt. Sajnos az utóbbi idõben nem tudott közénk jönni súlyos betegsége miatt.
Kedves Tanár Úr! Kedves Pali barátunk!
El kell búcsúznunk. Isten veled, nyugodjál békében!
Soha nem felejtünk el, emléked örökre szívünkbe zárjuk.
Hajdú József
a nyugdíjas klub elnöke
Basa István kántor úr, Galgahévíz díszpolgára az
alábbi szép búcsúztató énekkel köszönt el
a Tanár Úrtól:
Szívem boldog szent reménnyel, áldjad az Egek Urát!
Erõt adott a végharcot békében küzdeni át.
Szent kegyelme elsegített a béke hajlékába,
Melynek ajtaját fölöttem mai napon kitárja.
Küzdõ ember, mit is várhat jobbat, mint a nyugalom,
Szenvedõnek mi édesebb, mint a megszünt fájdalom.
A kesergõnek vígasz kell, a halál meghozta mind,
Lelkem végsõ útra kelvén, az egek felé tekint.
Reménykedik az én lelkem, mert a kereszt szent jele
Volt fegyverem e világon, s híven harcoltam vele.
Vele éltem, vele haltam, ez leszen sírom felett,
Vele állok ítéletre, majd ha egykor felkelek.
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Ebben bízva búcsúzom el tõled kedves hitvesem,
Veled 51 éven át boldog volt az életem.
Most mégegyszer megköszönöm sok-sok fáradságodat,
Hogy mindig mellettem álltál szenvedéseim alatt.
Szeretõ jó gyermekeim és kedves jó unokám,
Ne sírjatok, hogy tõletek elválasztott a halál.
Ti voltatok életemnek boldogsága, értelme,
Itt marad azért nálatok szívemnek szeretete.
Végbúcsúmat intem nektek, minden kedves rokonok,
Jó szomszédok, a tanítványok, pályatársak, s barátok.
Kedves öreg nyugdíjasok közétek már nem megyek,
Együttérzõ szívetekért az Úristen áldjon meg!
Jó Istenem készítsd el már Mennyországban helyemet
Hogy örökké színrõl színre lássalak ott Tégedet.
Szentjeidnek seregébe engem is bevegyél,
Feltaláljam enyéimet, együtt áldjunk örökké!
Menj pihenni, hát a földbe, hol csend s béke vár reád,
Bár a rideg sírhant föd be, közel leszünk mi hozzád.
Galgahévíz társadalma nem felejt el tégedet,
Jó tanár úr nyugodj békén, lelked szálljon mennybe fel
ÁMEN

GYÁSZTÁVIRAT
Polgármesteri Hivatal
Dr. Basa Antal részére
ERÕSVÁRI PÁL tanár úr, Galgahévíz díszpolgára elhúnyta miatt
fogadják õszinte részvétemet.
Részvétemet kérem továbbítsa a gyászoló család felé is.
Dr. Gémesi György
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük meg a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalnak, a galgahévízi polgároknak, a
rokonoknak, barátoknak, az ismerõsöknek, akik
szerették és tisztelték Erõsvári Pál nyug. tanárt,
Galgahévíz díszpolgárát, „mindenki Pali bácsiját”,
hogy mélységes együttérzésükrõl tettek tanúbizonyságot.
A gyászoló család
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület 2006. február 14.-én tartott ülésén elfogadta a 2006. évi költségvetést. Sajnos az állami finanszírozás nem nõtt, így fõ célként biztonságos mûködés került
meghatározásra, valamint a folyamatban lévõ óvoda felújítás
kerüljön befejezésre.
Az összes bevételünk 284.522 e. Ft. terv szerint. Mûködési
tartalékot nem tudtunk képezni, de terveztük az 1.149. e. Ft.
kötelezõ tartalékot. A mûködési kiadást 233.886 e. Ft.-ban,
míg a támogatásokat 3.462 e. Ft-ban hagyta jóvá a testület.
A mûködési kiadáson belül a személyi juttatás 128.013 e
Ft, míg az ezt terhelõ közterhek összege 40.124. e Ft. Az önkormányzat fejlesztési kiadása 35.625 e. Ft, melynek fedezete a 15.100. e. Ft. CÉDE támogatás, valamint az önkormányzat által a korábbi években megvásárolt OPTIMA értékpapír eladása.
A testületi ülésen elfogadásra került a köztisztviselõk
munkájára vonatkozó teljesítmény követelmény, miszerint a
pályázatokat szakszerûen kell elkészíteni, s a megnyert pályázati összegeket elõírásszerûen kell elkölteni, a felújításokat maradéktalanul kell végrehajtani.
Követelményként szabta továbbá a képviselõ-testület,
hogy az országos és helyi választást törvényesen kell lebonyolítani.
Egyebek napirendi pont keretében Dr. Basa Antal polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy a turai központi
ügyelet kialakításának pályázati önerejét, 396 e. Ft-ot átutaltuk.
Ezt követõen a képviselõ-testület jóváhagyta a kistérségi
többcélú társulás módosított alapító okiratát, valamint ehhez
kapcsolódóan
Tura,
Hévízgyörk,
Bag,
Domony,
Vácszentlászló és Zsámbok települések önkormányzataival
közösen mûködtetett gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat módosított alapító okiratát.
Dr. Basa Antal polgármester kérte a képviselõket, hogy
gondolkodjanak az idén már egy naposra tervezett faluünnep programjáról.
Szólt továbbá arról, hogy a belsõ ellenõri vizsgálat sem a
hivatalban, sem az intézményekben intézkedést igénylõ hiányosságot nem tárt fel.
Jelezte a Polgármester Úr a képviselõk felé, hogy az óvoda felújítás a tervezett ütemben történik. A Testület jóváhagyta, hogy az általános iskola és tornaterem rekonstrukciós pályázat benyújthatósága érdekében a tervek és költségvetési számítások készüljenek el.
A várható pénzmaradvány terhére a Május 1 utca aszfaltozására 3.837.600.-Ft tervezett költséggel, - melynek 50%át kell saját erõként biztosítanunk, - az önkormányzat pályázat benyújtásáról döntött, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása tárgyában kiírt pályázatra.
Pest Megyei területfejlesztési tanács CÉDE pályázati kiírására a Kossuth utca aszfaltozása tárgyában nyújtunk be
pályázatot. Itt a tervezett bekerülési költség 14.156.580.-Ft
melynek 40 %-át vagyis 5.662.632.-Ft biztosítását vállalta a
képviselõ-testület. A pályázatok kedvezõ elbírálása esetén az
önkormányzati önerõ biztosíthatósága érdekében a lakosság hozzájárulását is kérni fogjuk.
A képviselõ-testület 5/2006.(02.15.) rendeletében a vendég
ebédért fizetendõ díjat 426.-Ft /adag+ áfa összegre emelte.
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Ezt követõen a képviselõk a h. jegyzõ javaslatára megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait:
1. Szavazókör:
Polgármesteri Hivatal, Galgahévíz, Fõ u. 143.
Kurunczi Imre tag
Galgahéviz, Fõ u. 105.
Bognárné Kristóf Magdolna tag Galgahévíz, Szabadság u. 82.
Mészáros András tag
Galgahéviz, Fõ u. 114.
Póttagok:
Vanóné Varga Judit
Galgahéviz, Szõlõ u. 3.
Mácsay Sándorné
Galgahéviz, Szõlõ u. 7.
Juhász Miklósné
Galgahéviz, Dózsa Gy. u. 15.
2. Szavazókör:
Általános Iskola Galgahéviz, Széchenyi u. l.
Kersch Gyula tag
Galgahéviz, Szent István u. 12.
Tóth Sándorné tag
Galgahéviz, Szent István u. 7.
Kristóf János tag
Galgahéviz, Honvéd u. 7.
Póttagok:
Barna Jánosné
Galgahéviz, Dózsa Gy. u. 28.
Mészáros Józsefné
Galgahéviz, Fõ u. 45.
Gombosné Csákány Ibolya
Galgahéviz, Mikszáth u. 14.
3. Szavazókör:
Orvosi Rendelõ Galgahéviz, Dobó u. 24.
Fáczán Zsuzsanna tag
Galgahéviz, Jókai u. 23.
Bagóné Darnyik Anikó tag,
Galgahéviz, Fõ u. 62.
Balla Mihályné tag
Galgahéviz, Arany János u. 3.
Póttagok:
Hajdú István
Galgahéviz, Hunyadi u. 35.
Hajdú Mihály
Galgahéviz, Dózsa Gy. u. 26.
Csörgi Katalin
Galgahéviz, Fõ u. 260.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkáját
érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel:
Dr. Král László
h. jegyzõ

Nemsokára kész az ovi!
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EGYHÁZI HÍREK
2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SAJÁT BEVÉTELEK
Perselypénz, önkéntes hozzájárulás:
5 808 000 Ft
Stóla szolgáltatás:
340 500 Ft
IDEGEN FORRÁSBÓL
Támogatás és egyéb bevételek:
523 627 Ft
CÉLGYÛJTÉSEK (HÍVÕK):
1 111 490 Ft
(Kiadásnál részletezve)
2005. ÉVI TÉNYLEGES BEVÉTEL:
7 783 617 Ft

SAJÁT BEVÉTELEK
Hívõk adományai:
(perselypénz, önkéntes hozzájárulás)
Stóla szolgáltatás:
IDEGEN FORRÁS
Támogatás és egyéb bevételek:
CÉLGYÛJTÉSEK (HÍVÕK):
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK
Templom, Plébánia mûködési költségei:
Hitélettel kapcsolatos kiadások:
Célgyûjtések továbbítása:
Ázsiai szökõár:
Katolikus iskola:
Szentföld:
Mátrakeresztesi árvíz károsultak:
Péter fillér:
Erdélyi Magyarországi árvíz kár.:
Missziós vasárnap gy.:
Karitász gy.:
2005. ÉVI TÉNYLEGES KIADÁS:

KIADÁSOK
Templom, Plébánia mûködési költségei:
5 085 000 Ft
Hitélettel kapcsolatos kiadások:
459 000 Ft
Alapítványi (kispapok) hozzájárulása:
9 000 Ft
Célgyûjtések továbbítása:
327 000 Ft
TERVEZETT KIADÁSOK:
5 880 000 Ft
TARTALÉK /bevétel és kiadás különbözete/:
861 000 Ft

4 935 067 Ft
477 183 Ft
435 000 Ft
70 000 Ft
61 650 Ft
150 660 Ft
51 000 Ft
202 000 Ft
81 000 Ft
61 000 Ft
6 524 560 Ft

TARTALÉK /bevétel és kiadás különbözete/: 1 259 057 Ft
2005. december 31-én lekötött betét a templom felújítására:
2 250 000 Ft (2004., 2005. évrõl)
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340 000 Ft
374 000 Ft
327 000 Ft
6 741 000 Ft

MEGHÍVÓ
Megemlékezésünket a 48-as hõsökrõl
2006. március 15-én, a 8,30-as hálaadó
szentmise után, 9,30 órakor tartjuk a
mûvelõdési házban. Ünnepi köszöntõ
mond Dr. Basa Antal polgármester. Az ünnepi mûsort
az általános iskola ötödik osztályos tanulói adják.
Az ünnepség után koszorúzás a hõsi szobornál.

KIEGÉSZÍTÉS A 2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ ÉS A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ
Az év befejeztével minden gazdálkodó szervezet zárszámadást, illetve beszámolót készít az
elmúlt évrõl, és költségvetést állít össze a következõ évre.
Egyházközségünk is elkészítette a 2005. évi
zárszámadást és a 2006. évi költségvetést. A
2006. február 17.-i ülésén a képviselõ testület is megtárgyalta a 2005. évi pénzügyi beszámolót és a 2006. évi tervezetet. Miután a
képviselõ testület megvitatta és elfogadta az
írásos beszámolókat és a költségvetést, a Váci Egyházmegye Gazdasági Hivatalához továbbítottuk felülvizsgálatra.
A galgahévízi hívõknek, lakosoknak is joguk
van megismerni a számszaki adatokat az
egyházközség pénzügyi gazdálkodásáról. A
2005. Évben az összbevételnek a 89 %-a a
hívõk adományaiból (persely, önkéntes hozzájárulás) származik.
A képviselõtestületi ülésen felvetõdött, hogy a
templom tetõszerkezetének felújítását, illetve
cseréjét nem lehet sokáig halogatni. Ezt a
problémát 2-3 éven belül meg kell oldani,
hogy a mûemlék templomunk belsõ freskóit
megvédjük. Becslés szerint ez a munka 1214 millió forintba fog kerülni. Jelenleg 2 250
000 Ft pénztartaléka van az egyházközségnek. Ezért fordulunk minden vállalkozóhoz

5 700 000 Ft

(KFT, BT, RT, egyéni vállalkozás) magánszemélyhez, aki tud külön erre a célra támogatást adni, járuljon hozzá, hogy a munkálatokat
minél elõbb elkezdhessük. A hatályos adótörvények lehetõvé teszik, hogy meghatározott
közcélú támogatást, adományt adókedvezményként figyelembe lehessen venni. Természetesen az az ilyen befizetéseket elkülönítetten, erre a célra tartalékolt pénzeszközként
tartjuk nyilván. A befizetésekrõl az egyház
igazolást ad ki, mely alapján a közcélú adomány adókedvezményét igénybe lehet venni:
A többször módosított 1995. évi CXVII. SZJA
Törvény 41. paragrafusa alapján a személyi
jövedelemadóból, társas vállalkozások esetében az 1996. évi LXXXI . törvény 7. paragrafusa alapján a társasági adóból. Az adókedvezménnyel kapcsolatos felvilágosításért forduljanak a Gazdálkodó Központ 2000 KFT
(könyvelö iroda) Galgahévíz fõ út 110. sz.
alatt Péli Lászlóné illetve Vass Róbertné egyháztanácsi képviselõkhöz.
Minden támogatást, segítséget az Egyházközség nevében köszönünk.
Dlubala Róbert
plébános

Petõfi Sándor

AZ ERDÉLYI HADSEREG
(részlet)

Mi ne gyõznénk?
hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár elõttünk
Osztrolenka véres csillaga.
Ott megy õ, az õsz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békeségnek a jelképe ez.
Ott megy õ, a vén vezér, utána
A hazának ifjusága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.
(Bánfihunyad,
1849. március 26-27.)
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SULI-HÍREK
Februárban történt:
A diákönkormányzat javaslatára minden hónapban valamennyi osztály megválasztja az elmúlt hónap tanulóját.
Január hónap legjobb tanulói: Balla Márton 1. o.; Szigeti
Virág 2. o; Ruff Benedek 3. o; Tolnai Benjámin Pál 4. o;
Gombos Attila 5. a; Sukaj Fanny 5. b; Hóka Nikolett 6. o;
Bangó Alexandra 7. o; Pásztor Szabina 8. a; Sukaj Dezdemóna 8. b.
Február 13-tól hobby kiállításon mutathatták be munkáikat vállalkozó diákjaink.
Február 14-én a Népfõiskola szervezésében az iskola új
tankonyhájában reformélelmiszerekkel ismerkedhettünk
meg „Táplálékod legyen gyógyítód” címmel.
Február 17-én rendeztük meg az iskolai karnevált.
Január 6-a, vagyis vízkereszt után egészen hamvazószerdáig tart a farsang. Már a XV. század óta szólnak feljegyzések álarcviselésrõl, állatalakoskodásokról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban.
De valójában mit is ünneplünk, vagy netán valamitõl búcsúzunk?
Vidámsággal kezdõdik és böjttel ér véget. A farsang a
tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is
egyben, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe.
A nagy evések és ivások idõszaka ez, mellyel szimbolikusan a természetet kívánták nagy bõségre késztetni.
A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. Ilyenek a kormozás, busójárás, téltemetés - melyek a tél mint
gonosz elûzését jelképezték. Ekkor a falusi emberek felöltöztettek egy, a telet jelképezõ szalmabábut és nagy
dirrel-dúrral sok tréfával, mókával fûszerezve elégették.
Voltak olyan települések, ahol a tél és a tavasz küzdelmét
jelmezekbe bújt szereplõk játszották el. Természetesen a
viadalban a tavasz került ki gyõztesen, a tél pedig szégyenében elbujdosott.
Idei farsangi bálunkon is nagyon sok jelmezes öltött
maskarát. 36 egyéni jelmezes és 8 csoport készült a vidám felvonulásra.
Helyezettek:
egyéni kategóriában:
1. Õrült tudós;
2. Felemás ember valamint a Pávás ember;
3. Zorró
csoportos kategóriában:
1. Spanyol táncosok,
2. Isteni színjáték;
3. Ír sztepp táncosok.
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Február 18-án karate vizsgát tettek a galgahévízi
Wado-ryu Karate Klub tagjai. Községünkben 2005-ben
kezdõdött Fási Tibor fekete öves mester vezetésével ennek a sportnak az oktatása. A sportág önfegyelemre
szoktat, levezeti a fölös energiát. Nem csak gyerekek
vesznek részt az edzéseken, hanem több felnõtt taggal is
büszkélkedhetnek.

Február 24-én Zrínyi matematika verseny Aszódon.
13 tanulónk vett részt a harmadiktól a hetedik évfolyamig. Eredmények késõbb várhatók.
Február 25-én Hévízi Farsangi foci kupát rendeztünk
Tura, Hévízgyörk, Bag és Galgahévíz serdülõ-elõkészítõ
csapatai között. Végsõ sorrend: I. Tura II. Galgahévíz
III. Hévízgyörk IV. Bag. A farsangi foci délutánon nagy
meglepetés érte az iskolát, mert Szabó Imre úr a Pest
megyei közgyûlés elnöke a szervezõ csapat iskolájának
egy komplett számítógépet ajándékozott. A gép a számítástechnika terembe került, ahol a gyerekek informatika
órákon használják.
Felsõ tagozatos diákjaink helyesírási verseny eredményei: 5. – 6. osztály: I. Szabó Mónika; II. Tóth Lívia; III.
Kovács Boglárka és Mészáros Tímea
7. – 8. osztály: I.
Bangó Alexandra, Petrovics Pálma és Vucsetics Renátó;
II. Labáth Zita és Pecze Kata, III. Molnár Viktor

Márciusi elõzetes:
Március 4-én az iskola dolgozói és tanulói mély fájdalommal búcsúztak Erõsvári Pál Tanár Úrtól.
Március 15. ünnepség, elõreláthatólag 9.30-kor a Mûvelõdési Házban a délelõtti misét követõen
Március 27. Rákóczi nap
Március 28. – március 30. Nyílt napokat tart az iskola,
melynek tanóráira szívesen látjuk a szülõket
Március 31-én Diákönkormányzati napot tartunk.
G.Cs.I.
A SULI-FARSANG TÁMOGATÓI: Vanóné Varga Judit,
Magyar Vöröskereszt, Szabó Andrásné, Balla Tímea,
Bencze János, Szilágyi Mónika

MÁRCIUS
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Az óvodában történtek
OVI – FARSANG 2006!
… JÖN A TAVASZ, MEGY A TÉL…
A
KATICABOGARAK
SEREGE
ÚTRAKÉL!

ZÖLD RÉTEN CSIPEGETNEK
A KISKACSÁK,
ÉSZRE SEM
VESZIK A
RAVASZDI
HUNCUTKODÁSÁT.

VESZÉLYÉRZETÜK NINCS
AZ ERDEI
BÁLOZÓKNAK,
ÛZIK A TELET,
CSAK ERRE
GONDOLNAK!

VARÁZSSZÕNYEGEN
MULAT AZ EGÉSZ,
VIDÁM CSAPAT,
TÁNCOLNAK,
VIGADNAK,
VÁRJÁK
A TAVASZT!!!

Egy nagyi véleménye az Ovi-Farsangunkról:
Tisztelt Falumbéliek!
Olyan csodálatos élményben volt részem az ovis farsanggal kapcsolatosan, hogy szeretném megosztani Önökkel.
Az a sok pici gyerek türelmesen, szépen várakozott, hogy a kis mûsorukkal, örömet szerezzenek mindenkinek és õk
is szórakozzanak.
Köszönöm a sok munkát az óvó néniknek, akik olyan szép és színvonalas mûsorral kedveskedtek a falu kicsinyeinek és öregjeinek.
Tisztelettel:
Egy nagyi

MÁRCIUS
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Választások 2006
Már egy hónap sincs a választásokig. Az emberek nagy
részének nem mindegy a választások kimenetele. Lapunk
lehetõséget adott minden pártnak, hogy képviselõ jelöltjének
programját ezúton is közzé tegye. (Szerk.)

Számadás
Elõször is köszönöm a Galga-menti polgároknak a két
választási ciklusban is nekem és a Fidesznek nyújtott bizalmat.
1998-ban, a választásokat követõen - mivel eredetileg nem
országgyûlési képviselõnek készültem, csak Szõke Pál barátom családi eseményei miatt került arra sor, hogy Pest megye 5. számú választáskerületének jelöltjeként induljak - bizony keresnem kellett, hogy mi is a feladat, és mi az amivel
segíteni tudok az itt élõ embereknek.
Az elmúlt években sok siker, és jó néhány kudarc kísérte
munkámat.
A sikerek közé sorolom, hogy 52 családnak - 24 aszódinak,
20 dányinak, 6 kartalinak és 2 domonyi családnak - sikerült
a Széchenyi-terv keretében szociális bérlakásokat építeni.
A polgári kormány 4 éve alatt, 1998-2002 között 7 településen sikerült a csatornaprogramot végigvinni. Ezen településeink: Aszód, Iklad, Domony, Kartal, Verseg, Bag,
Hévízgyörk. Sajnos többet nem sikerült, bár szükség lenne
rá Galgamácsán és az alsó galga-menti részén élõ embereknek is, mint Zsámbok, illetve a kapcsolódó települések. De a
mostani 4 évben, ellenzékben, nem sikerült további csatornázási programokra pénzt kilobbizni, így a MedgyessyGyurcsány kormány alatt egyetlen településen sem épült
sem szociális bérlakás, sem csatorna.
Igaz, egyikkel-másikkal azóta a kivitelezés miatt mûszaki
problémák adódtak. Ezeket, az állami segítséggel elkészült
programokat, feltétlenül szeretném a jövõben felülvizsgáltatni – itt kiemelném az ikladi, illetve a kartali csatorna ügyét –
ugyanis ezek mûszaki kivitelezése igen-igen megkérdõjelezhetõ volt, sok kívánnivalót hagyott maga után, és ma nemcsak túl drágán és alacsony színvonalon mûködnek, de a helyieknek sok bosszúságot okoznak.
Kevésbé siker a Podmaniczky-kastély hasznosítása, illetve
az aszódi Gimnázium uszodájának felújítása. Bár utóbbi felújítása végül most elindult, és képviselõtársam, a megye elnöke, Szabó Imre, reményeim szerint a mostani választásra
talán az uszodát prezentálja városunknak (bár ezt korábban
is megtehette volna). Ráadásul az még most sem megoldott,
hogy ki fogja üzemeltetni, milyen pénzbõl és milyen formában…
Komoly gondot és problémát jelentett a kommunális hulladék korrekt, XXI. századi módszerekkel történõ kezelése a
térségben. Ez sajnos botrányok sorozatába fulladt, országosan hírhedtté váltunk vele, már-már galga-menti hulladékroadshow-ról beszéltek. Úgy látom, sajnos nem minden polgármesterünk állt státusza, hivatása magaslatán. Olyan is
volt, akinek lett volna ezügyben dolga, de meg sem szólalt és
nem tett semmit, hogy ez a program térségünkben sikeresen
megvalósuljon.
Apróbb, de egy-egy embernek komoly sikert jelentett,

8

hogy mintegy 220 nyugdíjasnak sikerült térségünkben rendkívüli nyugdíjemelést kieszközölni (1998-2002 között). Az elmúlt 4 esztendõben egyetlenegynek sem.
Aszódon 2002 elõtt, a tragikus baleset után sikerült a kartali partnál a körforgalmat kialakíttatni. Szintén a polgári
kormány idejére esett a Fiúnevelõ Intézet támfalának, kerítésének kijavítása, felújítása.
Többször közbenjártam annak érdekében, hogy ne zárják
be az aszódi laktanyát. Tavaly azonban erre is sor került.
Most már az a teendõ, hogy elõsegítsem, hogy a város és térsége szempontjából ezeket az ingatlanokat a legkedvezõbben, legmegfelelõbben hasznosítsák.
Kezdeményezésemre indult el az elmúlt 8 évben egy termál-sport-turisztikai program, amelynek Kókától (melyet
közben sikerült hegyközséggé minõsíttetni) Turán át
Domonyvölgyig, illetve a vácegresi laktanyáig, már látható
eredményei is vannak. Turának kész a termálprogramja; 31
év után sikerült „visszavenni” a Schossberger-kastélyt,
melyhez nagy reményeket fûznek a turaiak, s melyrõl magam is úgy gondolom, hogy a Galga-mente idegenforgalmának zászlóshajója lehet.
Az elmúlt években kétszer is kikértem a térségünk halálozási adataira vonatkozó statisztikai adatokat a Központi Statisztikai Hivataltól, melyekbõl bizony nagyon komoly, aggodalomra okot adó számokat lehetett kiolvasni. Ezt támasztotta alá az aszódi gyermekorvosok, háziorvosok beszámolója
is a polgári kormány idején, amikor kezdeményezésemre az
Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága az aszódi
Széchenyi-Podmaniczky kastélyban tartotta kihelyezett ülését. A környezetrombolás, megbetegedési statisztikák miatt
többször is próbáltam a helyi, illetve országos illetékeseknél
eljárni, ám sajnos ezen a területen komoly, átfogó sikerrõl
nem tudok beszámolni. Nemcsak az országos, de megdöbbenésemre a polgármesterek, helyi illetékesek ( például a helyõrség) sem mutattak túl nagy érdeklõdést a problémák kivizsgálására, felszámolására.
A Galga medrének kitakarítására a 2000-2001-es árvíz
után sikerült pénzt szerezni. El is kezdõdött, Galgamácsáig
jutottunk. A kormányváltással azonban a munkák leálltak,
jelen pillanatban is komoly veszély fenyegeti Galgamácsa és
Iklad lakosainak egy részét a tavaszi hóolvadáskor.
Ezügyben a katasztrófaelhárítás megyei vezetõjéhez – Szabó
Imre szocialista megyei elnökhöz, illetve a földmûvelésügyiés a környezetvédelmi minisztérium illetékeseihez is fordultam, kérve az azonnali intézkedést. Pénz azóta sem jutott rá.
Többször is igen komoly gondokat okoztak egyes településeken a kisebbségekkel kapcsolatos problémák. Ha kellett, a
titkosszolgálatokat is igénybe vettem, hogy térségünk közbiztonságát megfelelõ szinten tartsuk.
Mint a környezetvédelmi bizottság tagja, s mint a térség
lakója, igyekeztem a megújuló energiaforrások hasznosítását
támogatni: geotermikus energia, szélerõmûpark. Egyik
megfogalmazója, kezdeményezõje voltam a versegi nyugdíjas lakópark központnak 1998-ban – ennek kivitelezése most
márciusban indult el.
A Galga völgyére nehezedõ teherautóforgalom ügyében is
igyekeztem eljárni. Azért lobbiztam, hogy az M3-asnak ez a
szakasza legyen ingyenes. 2002 és 2006 között azonban ez a
kezdeményezés a közlekedési tárcánál nem járt sikerrel, tömegközlekedésünk katasztrofális állapota sem javult.
A környezetvédelmi bizottság tagjaként nem csak helyi, de
országos ügyekben is akadt tennivalóm. Brüsszelben, az uni-
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ós környezetvédelmi bizottságnál 2000-ben a verespataki bánya ügyében emeltem szót. Azért dolgoztam, hogy ne jöhessen létre az a beruházás, amely nemcsak Romániának, de
Magyarországnak is komoly veszélyt jelentene. Emlékezzünk csak a tiszai ciánszennyezésre! Sikernek érzem, hogy
azóta is napirenden van az ügy, több fórumon, sokan foglalkoznak az üggyel, és reményeim szerint ez a beruházás soha
nem fog megvalósulni.
2001-ben a védett madarak pusztítását vizsgáló parlamenti
albizottság vezetõjének választottak. 11 ügyben kezdeményeztünk az illetékes hatóságoknál büntetõeljárást. Az olasz
miniszterelnökhöz, illetve az uniós környezetvédelmi- természetvédelmi illetékesekhez fordulva pedig kezdeményeztük,
hogy állítsunk össze közösen egy, a teljes Európai Unióra
vonatkozó környezet-állat- és természetvédelmi ajánlást,
amely az országok sajátosságainak megfelelõen segíti környezetünk megóvását.
Nemrég egy svéd parlamenti bizottság házigazdája voltam, mint az országgyûlés környezetvédelmi bizottságának
tagja. Velük beszélgetve körvonalazódott az az elképzelés,
hogy a híres svéd feldolgozóiparban használt technológia segítségével helyzetbe hozhatnánk a Galga-menti õstermelõket, a térség zöldség- és gyümölcstermelõit (akik mintegy 5
ezren vannak). Ez az elképzelés akár a Grippen program ellentételezéseképpen is megvalósulhatna. Lényege az, hogy a
termelõk együttesen – akár a háború elõtti hangyaszövetkezetek mintájára – lépjenek fel, például a termékek értékesítésénél. Így akár a pályázati pénzek is elérhetõbbé válhatnának.
Az elmúlt 8 évbõl, helyszûke miatt ezeket éreztem úgy,
hogy ki kell emelnem. Mindez egy kezdet, mely folytatásra
vár. Tervek vannak, s az elsõ lépéseket is megtettem: közjegyzõre lenne szüksége Aszód és térségének – az illetékes
kamarákat már megkerestem, akárcsak az igazságügyi miniszter urat is (választ azonban tõle azóta sem kaptam). Pedig elfogadhatatlan, hogy míg Gödöllõn 3 is van, Hatvanban
is van, addig a Galga-mentieknek heteket kell várni hitel-,
vagy hagyatéki ügyintézéskor a közjegyzõi közremûködésre.
Végre a XXI. századnak megfelelõ központba kellene elhelyezni az aszódi rendõrséget, mentõállomást és egészségcentrumot – jelen állapotok ugyanis még a minimum szintnek sem felelnek meg. Felújításra, cserére várnak a játszóterek eszközei is, s az óvodák fejlesztése is el kell kezdõdjön.
Az energiatakarékossági program keretében meg kell kezdõdnie a lakótelepi házak hõszigetelésének, nyílászáró-cseréjének – mellyel jelentõsen csökkenhetne a lakosok fûtésszámlája, és energiafogyasztása is.
Az elmúlt 8 évben az elsõ lépések megtörténtek, de az idegenforgalmi fejlesztéseket folytatni kell a jövõben. A turai
termálprogramot, az aszódi laktanya hasznosítását, a
domonyvölgyi lovaspark fejlesztését – ahol megfelelõ támogatással nemzetközi szintû versenyek is megrendezésre kerülhetnének a jövõben. Azért is dolgozom, hogy a térség peremén, Babatpusztán egy finn program keretében Európa
legnagyobb szafari-parkja (állatkert, részben a budapesti intézmény kihelyezésével) létrejöhessen. Ez ugyanis komoly
idegenforgalmi vonzerõt jelenthetne a térségnek.
Helyi lakosként, a helyiek szemével láttam a Galga-mentét
az elmúlt 8 évben. És így is dolgoztam érte. Mert én nem turista vagyok a Galga-mentén, én itt élek.
Tóth Gábor
országgyûlési képviselõ, FIDESZ
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Tisztelt Honfitársaim!
Basa Jánosnak hívnak. Nevem szerint török, szívem szerint magyar, hitem szerint római katolikus, foglalkozásom
szerint családi gazdálkodó paraszt, elveim szerint a MIÉP
eszméinek elkötelezett híve vagyok.
Galgahévízen születtem, itt élem jelenleg is a hatvanadik
évemet, 38 éve házasságban feleségemmel és fiatalabbik lányunkkal. Három felnõtt gyermekünk és öt unokánk van.
Iskolai végzettségeim: mezõgazdasági technikus, agrármérnök, mezõgazdasági szakmérnök és mezõgazdaság-tudományi doktor. Munkahelyeim sorrendben: Galgahévízi TSZ,
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, Püspökhatvani TSZ,
Gödöllõ ATE, Pest Megyei MVH és végül családi gazdálkodó. Tizenkét éve gazdálkodunk szüleink „visszavett” földjein,
mintegy harminc hektáron.
Mindezek mellett szülõfalumban aktívan részt vettem a faluközösség társadalmi életében is. Választási programom
egy szó: SZOLGÁLAT! Ígérem, hogy amennyiben országgyûlési képviselõ leszek, szolgálni kívánom mind a tizenhét
település saját és közös programját. Katalizátorként akarok
„mûködni” az önkormányzatok és a parlament között, mert
nem vagyok annyira bölcs, hogy én határozzam meg egy-egy
település, illetve a térség jövõképét. Ez az Önök feladata, az
enyém pedig a megvalósítás gyorsítása.
Kérem, szavazzanak a MIÉP - JOBBIK A HARMADIK
ÚT választási szövetségére és rám, mert akik ismernek, azok
tudják, hogy amit eddig megígértem, azt be is tartottam, és
meg is valósítottam.
Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Basa János

Olvasóink írták • Olvasóink írták
VÁLASZTÁSOKRA KÉSZÜLVE!
2006. április 9-én döntenünk kell. Nagyon nagy felelõsség
hárul ránk magyarokra és keresztényekre.
Cikkemet elsõsorban a velem azonosan gondolkodó testvéreimnek, hitüket, vallásukat gyakorlóknak szánom, de ajánlom minden jóindulatú galgahévízinek.
Elsõként szívbõl kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni. Ezt önszántunkból, szabadságunk méltóságából most
megtehetjük. Ne legyünk lusták, közömbösek, hisz a negyvenéves diktatúra alatt mindenkinek mennie kellett szavazni, próbálta volna csak megtenni valaki, hogy nem megy el!
A döntés most szabadon a mi kezünkben van, éppen ezért
a következõ kormányt csak az dicsérheti, vagy kritizálhatja,
aki el is ment szavazni.
Kire és kikre szavazzunk, ez nagyon nagy lelkiismereti
kérdés! Akarunk-e magyar hazánkban végre szabad magyarként élni? Ehhez a reményünk megvan, hiszen nemzeti
himnuszunk is azt mondja: „balsors akit régen tép, hozz reá
víg esztendõt!”
Én a hovatartozásomat nem rejtem véka alá. Azon az utolsó nagy napon, amit a Szentírás végítéletnek mond, a jobb
oldalon szeretnék állni Isten kegyelmébõl.
Jézus azt mondta a szorgos, dolgos Mártának, hogy „Márta, Márta sok mindennel törõdsz, de testvéred, Mária a job-
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bik részt választotta, nem is veszíti azt el soha”. Mi akarjuk-e
a jobbik részt választani?
Akarjuk-e, hogy megmaradjunk ebben az országban kereszténynek és magyarnak?!.
Ne a pillanatnyi demagóg igérgetéseknek dõljünk be, inkább azon gondolkodjunk el, hogy miként lehetünk újra Mária gyermekei és népe. Mária nem vette le országunkról a
kezét, mi lettünk hûtlenek Õhozzá.
Éppen ezért rajtunk múlik, hogy ne csak templombajárók
legyünk, hanem hitünket megvalló becsületes magyarok és
keresztények. Menjünk el szavazni és válasszuk a jót, a jobbat, ne csak az anyagiakkal foglalkozzunk, mert azokat úgy
is itt kell hagynia mindnyájunknak. Olyan pártokra nem
szabad szavazni, akik Isten nélküli társadalmat hirdetnek, a
katolikus anyaszentegyházat és erkölcsi tanításait el akarják
törölni! Jó lenne, ha beteljesedne, amit õsi énekünk így fejez
ki: „hadd legyünk mi is tiszták, hõsök, szentek!”
Befejezésül Mindszenty József bíboros úr mondását idézem: „Az Isten minket magyaroknak teremtett és ezt a teremtõ rendelkezést nekünk sosem szabad elfelejtenünk…
Legyünk most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk
imádkozni, lesz honnan erõt és bizalmat meríteni!”
Adja Isten, hogy így legyen!
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
Bozlék István

Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
mûködése Galgahévíz községben,
a polgármesteri hivatal jegyzõi irodájában
Maszlag Gábor ügyfélfogadási ideje minden
kedden 9-tõl 12 óráig
Tel: 06 30 321-3965, vagy 06 28 460-041
FAX: 06 28 461-587

FIGYELEM!
Magyar címeres zászló
fémtartóval kapható
a polgármesteri hivatalban,
ára: 5000,- Ft

„Fent a felhõk szélén egy angyal mindent lát,
a világot a Földön gyerekek rajzolják”

NEMZETKÖZI RAJZPÁLYÁZAT!
Minden nép gyermekeihez! Óvodáskortól serdülõkorig!

„ EGYÜTT A SZERETETBEN!”
Mottó: ”VEGYETEK FÉNYT A NAGY KÖZÖS
TÛZRÕL!”
Küldjétek el Magyarországra sajátkezû, saját ihletésû rajzaitokat és festményeiteket.
Legyetek az emberi mécs lángjai, a szeretet élõ lámpásai, és a béke munkatársai! Mutassátok meg kincseiteket képeitek által egy közös kiállításon! Rajta! Ébredjetek…, és ébresszetek fel másokat is! Juttassátok el e
felhívást barátaitoknak, ismerõseiteknek!
A képek hátoldalára - mely lehetõleg A3 vagy A4 méretû legyen - írjátok fel neveteket, életkorotokat, a képek címeit,
és elérhetõségeiteket (cím, e-mail cím…stb.), valamint küldjetek egy fényképet magatokról! A kiállításra meghívót
kaptok. Az eredeti képeket nem küldjük vissza. A legszínvonalasabb alkotásokból albumot készítünk, amelybõl a zsûri
által kiválasztott legsikeresebb pályázók ajándék példányt
kapnak. A többi résztvevõ diplomában részesül. Ezen felül
sok értékes jutalom kerül még kiosztásra.

A kiállítás védnökei: Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete,
Patrícia Bach operaénekes (Chicago, USA), Margaret Barron operaénekes (Toledo, USA), Dévai Nagy Kamilla elõadómûvész, Dr.
Basa Antalné, Dr. Gyetván Mihályné, Dr. Hóka Józsefné, Sándorné
Pálfalvy Beáta az Amerikai-Magyar Környezetvédelmi és Kulturális Társaság elnöke
Szervezõi és munkatársai: Ágóné Tóth Zsuzsanna vállalkozó,
Baranyi Istvánné szociális segítõ, Béres Lászlóné könyvelõ, Berta
Imréné családgondozó, Bíró Judit idegenvezetõ, Dobos Olga mûvésztanár, Gál Márta csembalómûvész, Gardynik Katalin angoltanár, Jusztin Viktóra EU szakértõ (Belgium), Herbai Józsefné fotós,
Hosszú Enikõ sajtófõnök, Dr. Jusztinné Szekszárdi Ildikó angoltanár, Kardosné Lukács Erzsébet tanítónõ, Köles Ágota bölcsész,
Dr. Köles Józsefné gyógyszerész, Dr. Molnár Lajosné tanítónõ,
Molnár Zsoltné spanyoltanár, Monoriné Ádám Katalin angoltanár,
Timothy Neirynek közgazdász (Belgium), Patai Sándorné óvodapedagógus, Péntek Péterné, Réz Éva ének-zene tanár, Rodekné
Begella Annamária franciatanár-tolmács, Szinyei Andrásné agrármérnök, Takács Péterné tanár, Takács Tímea közgazdász, Varga
Éva óvodapedagógus

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2006. MÁJUS 13.
Alkotásaitokat az alábbi címre küldjétek:
„Kicsinyek 2006” 3001 Hatvan, Pf. 34. HUNGARY

A kiállítás rendezéséhez, az alkotások díjazásához és az album elkészítéséhez adományaikat köszönettel várjuk a következõ számlaszámra:
Belföldrõl: 10403538-70494857-49571026
Külföldrõl (IBAN): HU17 1040 3538 7049 4857 4957 1026
A számlán kérjük feltüntetni Dr. Hóka Józsefné nevét, és a
közleménybe beírni: „Együtt a szeretetben”

Örömteli, jókedvû alkotómunkát kíván a pályázat megálmodója és koordinátora:
Basa Ottóné Révész Erzsébet
mûvésztanár, a Magyar Köztársaság
Mûvészeti Alapjának tagja
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Karatevizsga
Különleges eseménynek adott otthont a galgahévízi II.
Rákóczi Ferenc Általnos Iskola tornaterme 2006. február 18-án. Itt zajlott le a Galgamenti Wado-ryu karate
Egyesület elsõ övvizsgája. A három helyszínen mûködõ
(Aszód, Galgahévíz, Iklad) egyesület galgahévízi klubjának több mint 50 karatékájából harminchárman éreztek bátorságot ahhoz, hogy tudásukról, felkészültségükrõl számot adjanak a megjelent vizsgabizottság és a
népes nézõközönség elõtt.

Simkó Tamás, Ladányi Kristóf, Hajdú Rebeka, Szilágyi Mónika, Hajdúné Balázs Ilona, Vanó Ákos, Pintér
Tünde, Hajdú Noémi, Erdõdi Annamária, Szatmári
Edit, Púpos Csaba, Hajdúné Dinnyés Gabriella, Filep
Viktor
5. Kyu (narancs öv)
Hajdú Gréta, Kosik Zoltán
A galgahévízi Wado-ryu karate klub szívesen fogad
minden érdeklõdõt és támogatót.
Edzések ideje: Hétfõ 15,30 – 16,30 és Péntek 16 – 17,30
Felnõtt edzés: Szerda 19,30 – 21,00
Információ a 06/30/272 0547-es telefonszámon.
A sikeres vizsgát teljesítõknek ezúton is gratulálunk, legyünk büszkék rájuk!
Fási Tibor

A vizsgabizottság tagjai voltak: Bontovics Babett ITF
Taekwon-do instruktor, Czeba Mihály IV. Danos ITF
Taekwon-do nemzetközi mester, Senpai Hajdú Pál
Wadu-ryu karate instruktor és Sensei Fási Tibor
Wado-ryu karate mester, a Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület alapítója és vezetõje. A rendezvény
díszvendégei Vandornyikné Sára Ilona igazgatónõ és
Dr. Basa Antal polgármester voltak, akik a látottak
alapján igen elismerõen nyilatkoztak az egyesület munkájáról. A vizsgát megelõzõen a jelenlévõket Bontovics
Babett taekwon-do bemutatója kápráztatta el, lenyûgözõ lazaságával és koncentrációs képességével.

KÖSZÖNET A VÉRADÁSÉRT!
2006. március 5-i az alábbi galgahévízi polgárok
adtak vért.

A megmérettetést az óvodások kezdték, majd az iskoláskorúak és felnõtt tanítványok folytatták, a Wadoryu karate nemzetközi normái szerint, amelyek a következõkbõl álltak: bázisgyakorlatok (kihon waza),
kombinációs gyakorlatok (renroku waza), formagyakorlatok (kata), erõnléti gyakorlatok és a magasabb övfokozatokra küzdelem (kumite).
VIZSGAEREDMÉNYEK
1. Gyermekfokozat (egy fekete csík)
Kosik Bianka, Benedek Márton, Hubert Helga Lili,
Hajdú Dániel, Újhelyi Bálint, Szlucska Gergõ, Köles
Máté, Molnár Gergõ
2. Gyermekfokozat (két fekete csík)
Bogár Bálint, Hubert Levente, Kosik Botond, Szilágyi
Henriette, Szádoczky Patrik, Szilágyi Dorottya, Balázs
Péter
3. Gyermekfokozat (három fekete csík)
Fási Vita, Lukács Patrik, Vanó Tamás
4. Kyu (citrom öv)
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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 hozzám az illetékeseket, majd õk mesélnek nekem.
Néhány nap múlva jött is a két illetékes, azaz két országos bajnok(!), Petrovics Pálma és Molnár Norbi,
hogy beszélgessünk egy kicsit kedvenc sportjukról, a versenyszerû túrázásról, s arról, hogy mit is jelent nekik a
túrázás, hogyan jutottak el az országos bajnokságig.
M.Zs.: Gyerekek, tulajdonképpen hogyan kezdõdött ez
az egész? Azt tudtam, hogy Vígh-Tarsonyi tanár úr jóvoltából igen élénk „túraélet” van Hévízen, fõleg a gyerekek
körében, mindenféle utak, bajnokságok… de, hogy galgahévíziek szerezték meg az országos bajnokságot!? 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 látszanak. 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.
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Norbi: Nagyon fontos a tapasztalatszerzés is. Sok dolgot megtanultunk a verseny elõtti egy évben 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: Tulajdonképpen 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 korosztályban. 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, dimbes-dobos 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 elõtt
lelki támaszt jelent számunkra. Õ nagyon szereti a túrázást és ez már ránk is átragadt.
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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.

NAGYBÖJT
Por vagy, porrá leszel!

Meg akarunk alázódni hamuban; a hamu halálunkat hirdeti, hirdeti éltünk elhervadását, érzékiségünk s testiségünk elporladását s bûnösségünk
büntetését: por vagy, porrá leszel! A halál az ember mûve; szerencsétlen mûvész? Az elsõ halott a
testvérgyilkos áldozata. Ádám rémülten tekintett
e mûre! A halál is életrõl beszél, életrõl, melyet
éltünk, s melyet élni fogunk. Nagy kegyelem az
életre a halál átérzett jelenlétében visszapillantani. Ha az élet jó volt, akkor a halál olyan szép,
mint az alkony, telve az erdõk s mezõk illatával s a
munkásemberek fáradt, de bízó szemefényével.
Ha pedig az élet rossz volt, akkor a halál olyan,
mint a romokat takaró csillagtalan éj. De ez is, az
is magábatérést sürget; ó, hisz élsz még, kezedben van még az életfordulás kegyelme!
Prohászka Ottokár

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

Március 8. NÕNAP
Ez alkalomból szeretettel köszöntöm
községünk asszonyait és lányait
Galgahévíz Képviselõ Testülete nevében
Dr. Basa Antal
Polgármester

Vígh-Tarsonyi
László
MÁRCIUS
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Mégegyszer a suli-farsangról
Hat éve dolgozom Galgahévízen, és nem múlhatott el
suli-farsang nélkülem. Bizton állíthatom, hogy az évek
multával egyre hangulatosabb, jókedvûbb mulatságban vettem részt. Mondom ezt annak ellenére, hogy
csak fényképezõ, nézelõdõ vendégként voltam jelen.
Feltûnt, hogy a gyerekek egyre nagyobb örömmel szerepelnek (a nagyobbak is) egyre ügyesebben táncolnak. Mintha múlófélben lenne a görcsös nyerni akarás.
De ami a legfontosabb, sokkal vidámabb, önfeledtebb a
hangulat, mint évekkel ezelõtt.
Az idei mulatságot nem tudom másként jellemezni,
minthogy fergeteges volt. Csak a szegény zsûrit sajnáltam nagyon, mert nem tudták igazán kiélvezni a jó
hangulatot, a jelmezek ötletességét, humorát stb. hiszen nekik feladatuk volt. Õk dolgoztak, vagyis pontoztak, értékeltek, összehasonlítottak és még ki tudja,
hogy mi mindent csináltak. Ennek eredményeképp
sajnos elfelejtettek egy igen fontos dolgot bejelenteni.

Itt egy “répa”

minden évben egy nem díjazott, de nagyon jó jelmez
kaphat meg. Az idén két egyéni jelmez nyerte el a
Galgahévíz c. havilap szerkesztõségi VIGASZDÍJÁT,
mégpedig a „Répa” (Szabados Enikõ) és a „Fáraó”
(Mészáros Bence)” jelmezek viselõi.
Végezetül: Szeretettel gratulálok a gyõzteseknek, a
helyezetteknek, a különdíjasoknak és vígaszdíjasoknak, valamint a szervezõknek egyaránt!
M. Zs.

Õ pedig egy fáraó

A buli másnapján a zsûri elnöke, Hajdú Vendel alpolgármester úr kétségbeesetten hívott telefonon,
hogy a nagy munkában és a kissé zûrzavaros hangulatban a tanárok nagyszerû produkciójáról nem esett szó.
Pedig… Pedig az annyira jól sikerült, hogy bizony
megérdemelték volna a zsûri különdíját, és ezt szeretné valahogy helyrehozni. Mi más lehetett volna a válaszom, minthogy természetesen, nagy örömmel (merthogy nekem is nagyon tetszett a szóban forgó produkció). Tehát a zsûri e fórumon keresztül pótlólagosan kihirdeti, hogy:
a II. Rákóczi Ferenc Általnos Iskola tanári karának
produkciója, a zsûri
KÜLÖNDÍJÁT
kapja a 2006. évi „sulifarsang” alkalmából.
A hat év során azt is megfigyeltem, hogy mindig
akad olyan jelmez, amelyek igazán díjat érdemelnének, de a szokásoknak megfelelõen sajnos csak három
helyezést ítélhet meg a zsûri. Ezért megalapítottuk
szerkesztõségünk „suli-farsang vigaszdíját”, amelyet
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
MEGHÍVÓ
2006. március 21-én este 18 órától folytatjuk elõadássorozatunkat, melyben most a betegségmegelõzésre, illetve egy újfajta gyógyítási módra hívjuk fel
a figyelmet!

Homeopátia a mindennapokban
Elõadó: Dr. Majoros Valéria, gyermekorvos
Mit jelent ez a szó: homeopátia? Hogyan hatnak ezek a
készítmények? Melyek a legfontosabb otthon tartható
szerek?
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, természetes úton gyógyulni vágyót!
Helyszín: Kodály Zoltán Mûvelõdési emeleti elõadó
Belépés díjtalan!
A programot a „Rák ellen, az emberét, a holnapért!”
Alapítvány támogatásával tudjuk lebonyolítani.

Februárban történtek
Táplálékod legyen gyógyítód!
Február 14-én kedden találkoztunk Tóthné Kis Viola
egészségügyi szaktanárral, aki kineziológiával is foglalkozik. A galgahévízi iskola tankonyhájában most vendégeskedtünk elõször és köszönjük szépen a lehetõséget az iskola vezetõinek.
Az elõadó felhívta figyelmünket gondolatainkra, a szeretettel elkészített ételek fontosságára. Aszalt gyümölcsös, diós
köleskását, valamint mézes, mákos csemege kukoricát készítettünk. Elõadónk hozott lencsekrémet, sárgaborsó krémet,
melyet barna kenyérrel és pritamin paprikával fogyasztottunk. Megkóstoltuk a szójamargarint is, melynek íze kifejezetten hasonlít a sültzsíros kenyér ízére.
Azoknak, akik szeretnék elkészíteni a finomságokat, a
késõbbiekben igyekszünk közölni a recepteket.
Február 28-án kedden este Mészárosné Benik Ildikó beszélt a gyógynövényekrõl.
Tanácsadónak tanul Ildikó, a gyógynövények érdeklik a leginkább, így elõadásában ezeket mutatta be részletesen. Kb.
50.000 olyan növényfaj van Földünkön, melyben gyógyításra
alkalmas mennyiségû hatóanyag képzõdik. Történelmi kitekintéssel élve, már ie. 300-ban a kínai Sárga Csázsár idejébõl
ismerünk belgyógyászati könyvet, mely gyógynövényeket alkalmazott. Egyiptomból való Ebers papírusztekercsek 900
növényt írnak le.
Kaptunk a gyógynövények gyûjtéséhez szükséges jótanácsokat, megismertük a hatóanyag kivonás módjait, valamint a
használati módokat, tehát a külsõleg és belsõleg alkalmazott
készítményeket. A hatóanyagok szerinti csoportosításban
megismerkedtünk a beltartalmi értékeikkel, majd rátét elõ-
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adónk a rákbetegségben fontos növények megismertetésére.
Ezek legfontosabbika: a fokhagyma. A rákos sejtburjánzást
gátolja, naponta kellene mindenkinek ennie.
Itt van a rokona, a vöröshagyma is! Minél csípõsebb, annál
hatásosabb. Bél és májrák kialakulása ellen véd.
Jól ismert a sárgarépa, annak is hatóanyaga, a béta-karotin.
Mindenki fogyaszthatja természetes formában.
Felsorolásképpen a többiek: fejeskáposzta és fõzeléknövények, csalán, mint erõs vizelethajtó, így méregteleníti a májat; bíbor kasvirág, mely vírusölõ és immunrendszer erõsítõ,
bojtorjángyökér, diófalevél, forrázata, mint tea elpusztítja
a vastagbélben a penészgombákat; lenmag, mely semlegesíti a rákkeltõ nitrózaminok hatását, máriatövismag és a
pásztortáska tisztítja és regenerálja a májat; tökmag gyulladásgátló és rákmegelõzõ hatású, a férfiaknál a jóindulatú
prosztatanagyobbodás hatásos ellenszere.
Kérdéseinkkel kapcsolatban kereshetjük Ildikót a Fõ utcai
Gyógynövényboltban, Galgahévízen.
JÁTÉK!!
A bíbor kasvirág (Echinacea) volt látható a színes meghívóinkon. Immunrendszer erõsítõ, vírusölõ gyógynövény.

Faliújság-Faluújság
Kedves Barátaink, Népfõiskolás Hölgyek, Urak!
Köszönjük szépen Görbe Jánosné Amálka segítségét, aki eljuttatta szerkesztõségünkbe a Jászsági rostélyos kalács receptjét.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik helyi perecet,
kalácsot, annak receptjét, elkészítési módját ismerik és megosztanák velünk.
VÁLLALKOZÓ NÕK ÉS A CSALÁD
Kerekasztal beszélgetést szerveznek a jászfényszarui népfõiskolás barátaink 2006. március 11-én szombaton 10 órától
Jászfényszarun, a Polgármesteri Hivatalban. Érdeklõdni lehet: Kovácsné Petõ Magdolna 06-30-223-55-24
NÉPFÕISKOLAI KÉPZÉSRE vár jelentkezõket a Magyar Népfõiskolai Társaság.
Ingyenes felnõttképzés, mely a kulcskompetenciákkal és az
állampolgári ismeretek témájával foglalkozik. Érdeklõdni lehet a Galgamenti Népfõiskolán. A programra jelentkezés határideje: március 21.
A Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség rendezésében március 23-án Aszódon, és március 24-én Dányban,
Püspökhatvanban kerül megrendezésre a Mûvelõdés heteTanulás ünnepe rendezvénysorozat.
Részletes program a mûvelõdési ház hirdetõjén megtekinthetõ.
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Állati hulladékok
ártalmatalanításának megoldása a
Hatvan és vonzáskörzetében
Lakossági fórum (folytatás)
I. Jelenleg mûködõ dögkutak felülvizsgálata, rekultivációja:
Jelen esetben a 22 település (beleértve Hatvant is)
közül hét helyen van dögkút, melynek felülvizsgálatát, majd az azt követõ rekultivációt meg kell oldani.
A dögkutak jelenlegi állapotának figyelembe vételével a dögkutak lezárására javasolt rekultiváció lépései valószínûleg – melyek pontosítása a rekultivációs
tervek alapján fog történni – a következõk:
• A dögkútban felhalmozott tetemek fölött egy kb.
50 cm vastag száraz homok feltöltés készítése.
• A dögkút közepébe injektáló csõ lesajtolása.
• A tetemek közötti hézagtérfogat kitöltése.
• A dögkút felsõ szabad térfogatának kitöltése.
• A terepszint feletti rész beton támfallal való körbevétel, majd vasbeton födémmel való lezárása.
• Szükség szerint monitoring kút kialakítása.
II. Az állati hulladékok 2005. december 31-ét követõ ártalmatlanításának megoldása:
Az 1774/2002/EK rendelet 5. cikkelye határozza meg
a lehetséges ártalmatlanítási módokat. Ezek a következõk:
• Engedélyezett égetõmûben történõ elégetés,
együttégetés;
• Engedélyezett feldolgozóüzemben történõ ártalmatlanítás, ahol keletkezett anyag felhasználható
– Talajerõ pótlásra
– Égetésre
– Zsírok esetében technikai célokra
– Biogáz vagy komposztáló telepen történõ
ártalmatlanításra
Takarmány-alapanyagként – csak kedvtelésbõl tartott állatok takarmányozására – a 3. osztályú állati
eredetû melléktermékekbõl készült termékek használhatók fel.
Gazdasági, illetve környezetvédelmi, állategészségügyi, közegészségügyi szempontból az égetõmû, feldolgozó üzem létesítése, gazdaságos mûködtetése
nehezen képzelhetõ el önkormányzati keretek között. Ezért a gyûjtõ átrakó telepek létesítése a célravezetõ.
A gyûjtõ átrakó telepen tárolt hulladékot feldolgozó
üzemnek (ATEV ZRt-nek) kell átadni a végsõ ártalmatlanításra.
(folytatjuk)
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Finanszírozási ajánlat
BIRTOKFEJLESZTÉSI hitelre
a Nemzeti Földalap által meghirdetett
termõföld megvásárlásához
Az OTP Bank fiókjaiban kedvezõ feltételekkel
igényelhetõ termõföld vásárlására hitel, akár a
vételár 100%-ig.
Hitelkérelem: egyszerûsített hitelkérelem, üzleti
terv nélkül.
A hitel összege: kérelmezõnként legalább 1 millió,
legfeljebb 50 millió forint.
A hitel díja:
Kamat: jelenleg évi 8,26% (nem haladhatja meg a
szerzõdéskötés idõpontjában érvényes 5, illetve 10
éves futamidejû magyar államkötvények Államadósság Kezelõ Központ Rt. által közzétett átlagos hozamának 1,75 százalékponttal növelt mértékét). A kamat mértéke – a hitelfelvevõ választása
szerint – 5 vagy 10 évig nem változtatható meg.
Kamattámogatás: a kamat 50%-a
Kezelési költség: évi 1,0%
Egyéb, egyszeri költségek:
Fedezetértékelés díja: Az értékelt terület nagysága, illetve típusa (mûvelési ága) szerint változik.
Alapdíj: 25.000,- Ft +ÁFA
Keretbeállítási jutalék: egyszeri 30.000,- Ft, hitelösszegtõl függetlenül.
Hitelbírálati díj: nincs
minimum 5 év, maximum 20 év.
Futamidõ:
maximum 2 év.
Türelmi idõ:
Tõketörlesztés: negyedév/félév/év, az ügyfél várható árbevételéhez igazítva.
Kamatfizetés: naptári negyedév.
Elérhetõség:
OTP Bank fiók címe:
1051 Budapest, Semmelweis u. 11.
Ügyfélreferens neve:
Balázs Edit (tel: 06/1/2359 216)
Széll István (tel: 06/1/2359 218)

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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