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GALGA
Havonta megjelenô olvasnivaló

Kedves Testvérek!
Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja! – Ez az örvendezõ ének száll minden magyar plébánia hívõ közösségének ajkáról, amikor körmenetben vonul
az Oltáriszentséggel nagyszombat estéjén. Az éjféli szentmise és feltámadási
körmenet még az egyébként közömbös
hívõt is elviszi az Isten házába. Akiben
még él a hitnek egy pici szikrája, e két
ünnepet nem mulasztja el.
Alleluja! Zúg az ének. Héberül Halleluja annyit jelent: Dicsérjétek az istent!
Tehát az öröm és dicséret hangja ez egyszerre. Hitvallás Isten mellett és ugyanakkor ujjongás, lelkesedés is.
Gondoljunk csak Händel gyönyörû Allelujá-jára! Micsoda diadalmas öröm és ujjongás árad belõle. Mindnyájan örülünk ma a jó, a szeretet, az élet gyõzelmének.
Amikor életünkben a lehetõségek végsõ határáig érkeztünk, akkor Húsvét a lehetetlenség lehetõségére
emlékeztet bennünket!
Amikor a kishitûség vagy közömbösség, a lemondás
és a reménytelenség, az életuntság és a céltalanság
vesz körül, és ólomsúlyként nyomaszt bennünket, akkor a Húsvét azt hirdeti, hogy Isten hûséges! Örömet,
reményt és örök életet kínál nekünk.
Húsvét az élet görbéjét felfelé irányítja. Azt hirdeti
nekünk, hogy az élet értékes. Érdemes élni. Érdemes
húsvéti módon élni. Mit jelent húsvéti módon élni?
Annyit, hogy az evangélium szerint élünk. Annyit, hogy
hit szerint élünk. Tudva-tudom, tapasztalom és nap
mint nap látom, hogy sokszor mennyire nehéz, sõt kegyetlen az élet. Számos ember lelkét súlyos kõ nyomja,
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mint azt a sírt, Jézus sírját. De most
Testvérek, mégis azt hirdetem, hogy
Húsvét szent ünnepén hengerítsük el
szívünkrõl az önzés, az irigység, az alakoskodás, a hûtlenség, a túlzott aggodalmaskodás, a kétségbeesés és reménytelenség súlyos kövét. Hengerítsük el onnan mielõbb, hogy szabadon
szárnyaljon szívünk, lelkünk az ég felé! Ne nyomja, ne húzza azt senki és
semmi efelé!
Kedves Testvérek! Krisztus feltámadt,
Krisztus él! Krisztus él! Krisztus az
úr! Atyánk, Istenünk és mindenünk!
Kapaszkodjunk bele rendületlenül!
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a kedves Testvéreknek nagyon boldog, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!
Róbert, Szaniszló, Kristóf atya

Áldott, békés
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
kíván Galgahévíz minden
polgárának a Képviselõtestület nevében
Dr. Basa Antal polgármester

T A R T A L O M B Ó L :
• Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja!
• A Gödöllõ és Környéke Turisztikai Egyesület konferenciája Galgahévízen
• Gomolyfelhõk a falu felett – Kristóf János elbeszélésének befejezõ része
• Nemzetközi sikert arattak karatékáink
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ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület a 2006. április 11-én tartott ülésén elfogadta az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat bevétele 299.563
e. Ft volt, melybõl a saját bevétel 24.735 e. Ft volt, az
iparûzési adó bevétel 18.802 e. Ft, a kommunális adó bevétel 2.988 e. Ft, a gépjármû adó bevétel pedig 8.484 e.
Ft. Az OEP-tõl 7.614 e. Ft-ot vettünk, míg az egyéb
pénzeszköz 4.204 e. Ft volt. Az átengedett megosztott
bevételek 95.131 e. Ft-ot tettek a gépjármû adóval
együtt. Az állami hozzájárulás 112.251 e. Ft volt. Természetesen a korábbi évek pénzmaradványát is figyelembe vettük. A kiadásunk 275.785 e. Ft-ra teljesült, valamennyi szakfeladaton takarékos gazdálkodás volt jellemzõ. A tervhez viszonyítottan nem léptük túl a 100 %os kiadás teljesítést sem polgármesteri hivatali, sem intézményi szinten.
Az önkormányzati igazgatási feladat kiadása 48.536 e.
Ft, az óvodai intézményi étkeztetés 13,2 millió Ft, az iskolai intézményi étkeztetés 4,9 millió Ft, a munkahelyi
vendéglátás 6,6 millió Ft. Helyi közutak karbantartására 888 e. Ft-ot költöttünk, míg a város és községgazdálkodása kiadása 9,2 millió Ft volt. A közvilágításra 3,2
millió Ft-ot utaltunk, s az orvosi ügyelet ránk jutó költsége pedig 2 millió Ft volt. A védõnõi szolgálat 3,8 millió
Ft, a fogorvosi szolgálat 5,7 millió Ft kiadást jelentett.
Szociális ellátásra 28 millió Ft-ot fordítottunk, a mûvelõdési ház kiadása 11,5 millió Ft, a temetõ fenntartás 1,5
millió Ft, az általános iskola kiadása 80 millió Ft, az óvodáé pedig 32,7 millió Ft. Támogatásokra 4 millió Ft-ot
fordítottunk. 2005-ben 3,7 millió Ft-ot költséggel felújítást végeztünk a mûvelõdési házban, és 7,1 millió Ft-ot
fizettünk ki a megkezdett óvoda felújítás elsõ részleteként. 1,4 millió Ft önrészt fizettünk a szelektív hulladék
hasznosító Kft. használatában lévõ konténer szállító autó településünkre jutó önrészeként.
A pénzmaradványból kívánja a Képviselõ-testület biztosítani a Május 1. utca felújításához a szükséges 1,9
millió Ft-os önrészt, mivel jelenlegi ismereteink szerint
a további 50%-ot regionális pályázaton elnyertünk. Az
óvoda felújítást követõen szükséges konyhai eszközök
beszerzéséhez, valamint a hivatal részére informatikai
eszköz vásárláshoz a rendezési terv utolsó részletéhez
szintén biztosított fedezetet a Képviselõ-testület a pénzmaradványból. Az elõterjesztésben szereplõ Kossuth L.
utca aszfaltozáshoz biztosítandó 5,7 millió Ft-os öneros
pályázat sajnos nem nyert. A testület döntése szerint az
összeg továbbra is e célra biztosításra kerül, és újabb
pályázatokat kell benyújtani.
II. napirendi pontként a jegyzõ hatósági munkájáról a
gyámügyi és gyermekjóléti tevékenységrõl, valamint a
szabálysértési ügyintézés tapasztalatairól hallgattak
meg elõterjesztést a Képviselõk. A hivatalban jelenleg 7
fõ köztisztviselõ dolgozik, valamennyi dolgozó megfelelõ
képesítéssel rendelkezik. Az ügyirat forgalom a korábbi
éveknek megfelelõen alakult. 13 szabálysértési feljelentést bíráltunk el, amibõl sajnos két fk. ellen is el kellett
járni.
Az Önkormányzat 90 családban összesen 174 gyermek
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részére adott rendszeres gyermekvédelmi támogatást.
Az ingyenes és 50 %-os kedvezményezett étkeztetést is
az óvoda konyháján keresztül oldjuk meg. Az elmúlt évben is társult formában biztosítottuk a családsegítési és
gyermekjóléti feladat ellátást. Egy gyermeket vettünk
védelembe 2005-ben.
Egyebek napirendi pont keretében Dr. Basa Antal
polgármester tájékoztatást adott az elõzõ testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekrõl, és ismertette az országgyûlési választás I. forduló helyi eredményét is.
Március 29-én a Képviselõk a helyszínen tekintették
meg az óvoda felújítást. A Gödöllõ környéki Túrisztikai
Egyesület Galgahévízen tartott megbeszélést, melynek
keretében a települést is megtekintették. Szólt a polgármester Úr arról, hogy a jövõbeni strukturális-alap pályázati lehetõség kihasználhatósága érdekében a szelektív hulladékgyûjtõ telep tulajdonos önkormányzatainak
csatlakozni kellene az új hulladékgazdálkodási rendszer
Nyugat-Alföld hulladékgazdálkodási programhoz.
Tárgyaltak a képviselõk a gödöllõi Tormay Károly
Közegészségügyi Közalapítvány kérésérõl, valamint
gyermekek nyári táboroztatásáról is.
A Képviselõ-testület döntése értelmében természetesen nem lesz magasabb Galgahévízen a szennyvíz díj,
mint Turán. A hálózati csatornán szállított szennyvíz lakossági díja Tura Város Önkormányzatának döntésével
egyezõ módon Galgahévízen is 180.- Ft/m3+ÁFA a fizetendõ terhelési díj nélkül számítva.
Természetesen az elõkészítõ számítások mindkét településre vonatkozóan 196.- Ft/m3+ÁFA összegrõl szóltak, figyelemmel arra, hogy az állami támogatás csökkent. A jelenleg megállapított díj felveti, hogy az év folyamán korrekciót kell a két képviselõ-testületnek végrehajtania.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal érinto
kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Dr. Král László
h. jegyzõ

Munkára kész az új ovi konyha
ÁPRILIS
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FELHÍVÁS
GALGAHÉVÍZ KÖZSÉG LAKOSSÁGÁHOZ
Községünkben és környékén az utóbbi idõben sajnálatosan ismét gyakoribbá váltak a betörések, a betöréses lopások és a besurranó tolvajlások. Ezért kérjük, hogy fokozottan vegyék figyelembe a következõket:
– A bejárati kapukat, ajtókat tartsák zárva! A kulcsot
ne tegyék a szokásos (postaláda, lábtörlõ stb.), vagy könnyen elérhetõ helyekre. Figyeljék a zárat, hogy látszanak-e rajta elváltozások, rongálási nyomok!
– Lehetõleg ne hagyják felügyelet nélkül a lakást! Ha
elmennek otthonról, szervezzék meg, hogy a szomszédok
közül valaki nézzen körül! Ha hosszabb idõre elutaznak,
gondoskodjanak arról, hogy az újságok, levelek ne gyûljenek össze, ne keltsék az üres lakás látszatát! Szereljenek
az ajtókra, ablakokra rácsot!
– Ha csak lehet, gyerekeket ne hagyjanak egyedül! Ha
ez elkerülhetetlen, oktassák ki, hogy senkit ne engedjenek be, ne is nyissanak ajtót senkinek, és ne is álljanak
szóba idegenekkel!
– Ne engedjenek be idegent a lakásukba! Elõfordul,
hogy tolvajok valamelyik közmû alkamazottjának adják
ki magukat. Fogadják gyanakodva, ha nem a megszokott
díjbeszedõ jön. Ne vezessenek körbe a lakásban senkit,
és ne is hagyják magára. Feltétlenül kérjenek igazolványt és azt alaposan ellenõrizzék át!
– Fokozottan figyeljenek, nehogy valamilyen egyházi
személy ürügyén kerüljön illetéktelen a lakásukba!
Amennyiben gyanús mozgást észlelnek, vagy idegeneket
látnak környezetükben, azonnal jelezzék a Galgahévízi
Polgármesteri Hivatal 28/460041-es, vagy az Aszódi
Rendõrõrs 28/400012-es telefonszámán!
A BIZTONSÁG MINDANNYIUNK ÉRDEKE!
Galgahévíz Önkormányzata
Galgahévízi Polgárõrség

FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû betegség.
2. A betegség legfõbb okozója a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét
– rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992. októberében hazánkban is
megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a
nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe
rejtik, amely szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl
történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártal-
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matlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:
a) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os
alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a
gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használat során keletkezett barnás folt szappanos lemosással
eltávolítható.
Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség;
b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított
21 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy
háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi
önkormányzatot vagy vadásztársaságot.
9. Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak.
A helyi vakcinázási kampány idõpontja:
2006. április 10-tõl 16-ig.

FVM
Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Fõosztály

Pótolhatatlan értékeink
Az igen nehéz pénzügyi helyzet ellenére a község önkormányzata az elmúlt évben igen sok pénzt költött a
mûvelõdési ház felújítására. Ehhez képest apróságnak
látszik az, hogy az utóbbi hetekben valaki vagy valakik rendszeresen lopkodják az elõtérbe kiakasztott
képeket. Nem is a képeket takaró, óvó üvegborítást
sajnáljuk a legjobban, (bár összességében ez is elég
sokba került), hanem sokkal fájdalmasabb a pótolhatatlan képek elvesztése.
Ezek a képek a mûvelõdési ház múltját és jelenét
mutatják be a helyiek nagy örömére. Sokan betérnek
körülnézni, s örömmel fedezik fel fiatalkori önmagukat,
rokonaikat vagy bármelyik falubéli ismerõst. Nagyon
gyakran láthatunk ilyen böngészõt, s jó érzés tudni,
hogy öröm számukra ez a kis kiállítás. De az erre látogató idegenek is szívesen nézegetik a képeket.
Ezután más módszerrel védjük képeinket úgy, hogy
nem érje meg senkinek az üvegborítás miatt ellopni,
hogy azt a feketepiacon eladhassa. Emellett azonban
arra kérünk mindenkit, aki a mûvelõdési házba vagy a
büfébe betér, hogy minden gyanús jelre, emberre figyeljen, s ne engedjük, hogy értékeinket tönkretegyék, ellopják! Köszönjük.
M.Zs.
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A Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület Idegenforgalmi Bizottsága soros ülését
március 24-én, Galgahévizen tartotta.
Szokás szerint elsõként a házigazda polgármester, dr. Basa Antal elõadásában a község történelmével és mai helyzetével
ismerkedhettek meg a megjelentek. Megtudtuk,
hogy a 2600 fõs település elsõ írásos említése 1214bõl való, s minden történelmi vihart átvészeltek, a falu
sohasem néptelenedett el.
Büszkék rá, hogy Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem
1710-ben 10 napot töltött falujukban, s az 1848-49-es
szabadságharchoz 140 katonával járultak hozzá.
A falu a nevét az alatta található hévízkincsrõl
kapta, s hogy megkülönböztethessék a Balaton
melletti településtõl 1900-ban ragasztották a nevéhez a Galga szót.
Szokásaikat, hagyományaikat, katolikus vallásukat
õrzik, még a legvadabb idõkben is a gyermekek 80 %át hittanra járatták a szülõk. Mezõgazdaságból, gabona- szõlõ- zöldség-termelésbõl él a falu lakosságának
ma is a 70 %-a. Családi gazdálkodásban tevékenykednek, s fõleg a budapesti piacokon adják el terményeiket a galgahévizi õstermelõk. Így elkerülik a másutt
közbeékelõdõ felvásárló kereskedõket. Ahogy az már
írásban is megjelent: „A hitüknél csak a szorgalmuk és a földszeretetük nagyobb!” Polgármester úr
büszkén említette, hogy nemcsak õrzik hagyományaikat, hanem tovább is adják azt a fiataloknak,
többek közt iskolájukban kötelezõ a
néptánc oktatás.
Igyekezetük hatásosságáról személyesen is
meggyõzõdhettek
a
vendégek, amikor a
harmadik évfolyamos
diákok a színpadon egy
rögtönzött néptánc- és népijáték bemutatót tartottak,
ez alkalommal természetesen tavaszköszöntõt.
Hozzátartozik mûvelõdésükhöz, hogy 1953-ban Kodály Zoltán - még életében - hozzájárult, hogy az
akkor épült a mûvelõdési házukat róla nevezzék el.
A nagy mûvésznek egyetlen kikötése volt: „Aztán
nehogy valami jampi zenét játsszanak benne!” Ezt
az ígéretüket ma is tartják! Az elmaradt állami támogatás ellenére is sikerült felújítaniuk a házat,
mert fontosnak tartják, hogy legyen a falunak egy
olyan központi épülete, ahová bárki betérhet és ott
jól érezheti magát. Mûködik is benne kórus, népi
együttes, PávaKör. Ráadásul a másutt megszokott
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férfihiány itt ismeretlen, mert az asszonyok hozzák
magukkal a férjeiket is.
A látványos és hangulatteremtõ gyermekbemutatót Perna Pál, a felügyelõ bizottság elnöke igen
meghatottan köszönte meg. A hallottakhoz kapcsolódva pedig tömören kifejtette, hogy országunknak talán a legnagyobb természeti értéke, melyet oktalanul
hanyagoltunk el, s
amely egykor a felemelkedésünket biztosíthatja, az a hévízkincsre épülõ welness
és gyógyturizmus, kapcsolódva nemzeti hagyományainkkal.
Nagy Andrea, az itt
tevékenykedõ Népfõiskola
titkára
és
Matejka László elõadása a község környezetvédelemre alapuló tevékenységét mutatta be, egyrészt a fiatalok szemléletváltása érdekében kifejtett igyekezetüket, másrészt a
híres, de még mindig
csak szervezés alatt álló „ökofalu” tervét. Ez
utóbbi, a település külsõ részén épül, s 50
házhely méretû mintatelep lesz.
Az
önkormányzat
vállalkozási bizottságának elnöke pedig az ugyancsak országosan ismert Galgafarm vállalkozást mutatta be, hogyan
szervezték meg a gazdákat, hozták létre a közöst,
amely ma már többek közt egy csodálatos természeti
szépségû horgásztavat is példásan üzemeltet. A több
mint 20 hektáros, duzzasztott Bika tó mellé parkolót építettek, s a vízpartra csak gyalogosan lehet lejutni. Nem engedtek bódékat, stégeket építeni, hogy
megõrizzék a természet szépségét. A betelepített halakat sem etetik, a hatalmas vízfelület és a környezõ természetes erdõs-ligetes növényzet táplálja nagyra a
pontyot, s megélnek benne a csukák és a harcsák is.
Még egy 30 fõ befogadására alkalmas szálloda is található a faluban!
A vendéglátók bemutatkozását követõen Juhász
Mária fõszervezõ, Bátovszki György elnök, valamint Kovács Péter és dr. Marián Miklós számoltak
be a Heritour nemzetközi project legutóbbi, görögországi fejleményeirõl, melynek keretén belül kívánják megrendezni júniusban, Gödöllõn a
Grassalkovich Kultúra és Bor Ünnepet is.
Csámpai József a Tourinform Iroda vezetõje pedig az Utazás Kiállításon tapasztaltakról tájékozatta az egyesület tagjait.
ÁPRILIS
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Perna Pál összefoglalójában utalva a közelgõ országgyûlés
választásokra - leszögezte,
hogy akárkik nyerik is meg a
választásokat, a magyar idegenforgalom helyzetbe hozása
olyan nyomással nehezedik a
honatyákra, hogy nem halogathatják tovább a legmagasabb
szintû jogszabályok elkészítését. Köztudott, hogy ez az
iparág a nemzetgazdaság húzóágazata lehetne ésszerûen szabályozott körülmények között, amint azt a
szomszédos Ausztria és Horvátország példája is mutatja.
Az elõadások után kellemes sétát tettek a vendégek a faluban a polgármester úr kalauzolása mellett,
mely a település õsi magját
õrzõ földvárnál, a Szent
András part magaslatán
emelt tölgyfa emlékmûnél fejezõdött be.
Windhager Károly

Egyházi hírek
Nagypénteken az Úr szenvedésének ünnepére keresztúti ájtatosság lesz este 6 órakor, azután kezdõdnek a szertartások. Ezt követõen Irgalmas Jézus kilenced és nagypénteki imaóra lesz.
Nagypénteken szigorú böjt, kötelezõ hústilalom van,
amely 18 és 60 év közötti hívekre érvényes.
Nagyszombaton húsvéti vigília kezdõdik este 7 órakor.
Ezen a napon reggel 8 órától jöhetnek a hívek Szent
Sírt látogatni. A napot a feltámadási körmenet zárja.
Nagypénteken és Nagyszombaton 9 órára várjuk a ministránsokat és márialányokat a templomba az esti
szertartások próbájára.
Húsvét vasárnapi szentmise:
8,30 és 10,30 óra.
Húsvét hétfõi szentmise:7,00 és 10,30 óra.
Zarándoklatot tervezünk 2006. május 30. és június 2.
között az elsõáldozó gyerekeknek és szüleik részére,
valamint azoknak, a híveknek, akik szeretnének részt
venni a zarándoklaton. A zarándoklat helyszínei többek
között: Halcnow, Czestochowa, Krakkó. A zarándoklatra Róbert atyánál lehet még jelentkezni.
Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián,
minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon
szépen köszönünk. Isten fizesse meg!
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Olvasóink írták

Olvasóink írták

Gomolyfelhõk a falu felett
*kortörténeti elbeszélés 3. rész

Az összevonást követõen a jó szakmai összetételû vezetõség új termelési technológiát dolgozott ki, melynek következtében nagy lendülettel indult meg a munka. Az MGTSZ jó kereseti lehetõséget biztosított tagságának, melynek pénzügyileg tervezett feltételei
adottak voltak. Ennek következtében a családtagok is
jelentõsen részt vettek a közös munkákban, mely a
család összjövedelmét erõsen megnövelte. Ma már mesének tûnik, hogy az iparba járó emberek hazaérve az
állomásra, nem haza, hanem a határba mentek segíteni
a családnak, hogy a jól fizetõ munkaegység növekedjen. A kollektivizálás következtében megindult fejlõdés eredményeként hamarosan községünk „Szocialista
falu” címet kapta. A munka minden területén növénytermesztés, állattenyésztés, kertészkedés jelentõs
ütemben és sikerrel megindult. Az eredmények a
szakmailag jól kidolgozott tervek, a valós és célirányos
vezetõi döntések, a tagság rendszeres munkájának köszönhetõen, a jelentõs pénzügyi bevételek sem maradtak el. Teherszállítmányok tömege vitte az árut a konzervüzemekbe, piacokra és az értékesítõ szövetkezetekbe. Már az 1960-as évtized elsõ éveinek sikerei
megalapozták a szövetkezet és ezen keresztül községünk nagyarányú fejlesztését. Az úgynevezett egyes
és kettes majorok fejlesztése, bõvítése, építése, közmûvesítése, utak építése stb. az állattenyésztés számszerû növekedését, valamint a megtermelt termények
tárolását, felhasználást, értékesítését tette távlatokban lehetõvé.
Kortörténeti elbeszélésem során, mint korábbi leírásiamból tükrözõdik, nem hagyhatom figyelmen kívül a
falu fejlõdését sem. Tettem ezt azért, mert az élet és a
történelem igazolta, hogy csak eredményes gazdaság
az ott dolgozók építhetik, fejleszthetik saját közösségüket olyanná, aminek megteremtik az alapját.
A termelõszövetkezet országos hírnevet szerzett.
1965-ben a szövetkezet országos versenyben elsõk között volt, melynek alapján „Kiváló Szövetkezet” díjat
és zászlót kapott, melyet a kultúrházban Dobi István, a
Népköztársaság Elnöki Tanács elnöke nyújtott át elismerõ szavak kíséretében. Gódor Mihály állami elismerésben, többen „Kiváló Szövetkezeti Dolgozó” kitüntetésben és jutalomban részesültek. A termelõszövetkezet gazdasági fejlõdésével egy szinten fejlõdött a falu,
hiszen a jövedelem a tagság életszínvonalát is növelte.
Aki csak tehette építkezett. A község sportvezetésé*A februári számunkban megjelent cikk folytatása
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nek óhaja egy új sporttelep, öltözõ építése, a lakosság
közös összefogásával megvalósult, melyben jelentõs
szerepet vállalt a finanszírozó szövetkezet, Katona József, Kiss Tivadar, Sramkó Ferenc, Bolbás Mihály,
Péli Gábor és mindazon lakosok, akik heteken keresztül társadalmi munkában dolgoztak. A kertészeti kultúra modern megvalósítása öntözési rendszer kialakítását tette szükségessé. Ekkor jön számításba 1970ben a völgyzáró gátas víztározó kialakítása, amely rövid, egy éven belül megvalósult. Ma a helyi és az idelátogatók kedvelt idõtöltését, horgászását szolgálja. A
Galga patak és mellékvizeinek szabályozása tette lehetõvé, hogy árvíz mind ritkábban pusztítson területünkön, és lehetõvé tette a patak két oldalán elterülõ réti
földek mûvelhetõvé tételét. Rövid idõn belül megépült
az új irodaház, a Faluszövetkezet mai központja. A
község a régi, elavult és szétaprózott iskolai épületek
helyett új iskolai épületet kapott. Megépült az új községháza épülete is. A falu egésze, éppen a jól jövedelmezõ szövetkezeti gazdálkodás következtében, mintegy átépült. Az Új-telep kiosztott házhelyein egy új falurész alakult ki. A régi hosszú épületek helyett új,
több szobás, fürdõszobás épületek emelkedtek. Az
1960-as évek második felében az MGTSZ bölcs vezetõsége hosszú távra, elõremutatóan kidolgozta és a tagság elé terjesztette új mezõgazdasági koncepciós terveit. Ez a terv meghatározta a föld gépi mûvelésének a
korszerû agrártechnikai, növénytermesztés és állattenyésztés kialakítását, valamint az alkalmazandó növényvédelmet. Több fiatal szerzett technikumot, gépészeti és traktoros, kombájn vezetõi tanfolyamot, melynek elvégzése után a tanultakat szakszerûen tudták alkalmazni és kamatoztatni munkahelyükön. Ez a nagyarányú fejlõdés sokakban gyanakvást, némi irigységet
keltett. Visszatekintve viszont, ez teremtette meg a
nagy központi terveket, hogy a nagy, úgynevezett
„mammut szövetkezetek” kialakítása a jövõ útja. Ami
az 1970-es évek elsõ éveiben be is következett. E nagy
összevont szövetkezetek kialakítását azonban közsé-

günkben, mondvacsinált szövegekkel, pl. a nagy, indokolatlan jövedelmezõséggel, erkölcsi, családi és egyéni
összefonódással igyekeztek magyarázni. Ugyanakkor a
valódi okokról nem beszéltek. Az új gazdasági mechanizmus nem váltotta be a várt eredményeket. A mezõgazdaságban is eluralkodott a piacgazdaság hatása,
ami a KGST országaiban a tervgazdálkodás rovására
ment. A helyi viszonyoknak megfelelõen a hetvenes
évek elején már a termõföldjeink jelentõs részén iparszerû termelés folyt, amit környékünkön az elsõk között valósított meg szövetkezetünk. A jó szervezõ és
következetes vezetõt – Gódor Mihályt – nézetei alapján
távozásra kényszerítették. Az MGTSZ közgyûlése –
nagy vita közepette – egyetértett a felsõbb szervek
diktálta javaslattal, Mészáros Jánost választotta elnökké.
A termelési rendszerek sikeres alkalmazásának
egyik fontos feltétele volt a mûvelési területek összevonása, növelése. Így jöttek létre a TSZ-összevonások,
nemcsak egy falu több TSZ-ét vonták össze, hanem
esetenként, mint itt községünkben is a szomszédos
Tura TSZ-eivel a galgahévízi Rákóczi MGTSZ-t is. Így
alakult ki a Galgamenti MGTSZ, amely a két község
tagságának szorgalmas közös összefogásával jelentõs
termelési eredményekkel büszkélkedhetett, a gazdasági ágazatok minden területén, egészen az 1989-es
rendszerváltásig.
Tisztelt olvasó! Kortörténeti leírásom emlékezés egy
a mindennapi ember munkájáról, helytállásáról. Ezért
óvakodtam a személyes bírálattól, személyek megsértéstõl. Mert bekerültünk egy áramlatba, ha tetszett,
ha nem, a dolgunkat tenni kellett. Elbeszélésemet azzal zárom, hogy mi utódok, csak elismeréssel tartozunk azon tagoknak, lakosoknak, és fõleg a falu asszonyainak, akik mindig helytálltak, tették dolgukat, hogy
a jövõ nemzedék példát vegyen, és jövõ munkája alapján boldogabban élhessen.
Kristóf János

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2006
Országgyûlési képviselõk választása
Elsõ forduló galgahévízi eredményei
Területi listás eredmények:
Centrum párt
FIDESZ-KDNP
MDF
SZDSZ
MSZP
MIÉP-Jobbik
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Egyéni jelöltek eredménye:
16
693
59
36
494
44

Dr. Basa János - MIÉP-Jobbik
Bódi Gábor - SZDSZ
Szabó Imre - MSZP
Tóth Gábor - FIDESZ-KDNP
Tóth István - MDF
Varga Géza - Élõlánc Magyarországért

123
28
497
593
51
50
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Az óvodában történtek
FIGYELEM!
A Pest Megyei Óvodások
XIV. Néptánc Találkozóját
Galgahévízen rendezzük meg 2006. április 22-én,
a Föld Napján, délután 14,00 órai kezdettel,
a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Kétszer ünnepeltem!
Az elsõ úgy történt, hogy meghívót kaptam az oviba.
És ha már úgyis megyek, gondoltam: magammal viszem a gépemet és elkattintom néhányszor. Így készült ez a kis képes beszámoló.
Amikor beléptem a terembe, szinte egy kis színházban éreztem magam. Helyesebben bábszínházban. A
székeken ünneplõbe öltözött kis ovisok ültek, izgatottan várakoztak. Nem sokáig kellett várniuk, kezdõdött
az ünneplés. Minden csoport elõadta kis mûsorát, a
gyerekek énekeltek, verseltek, sörögtek - forogtak,
ahogyan azt kellett. A többiek pedig dícséretre méltóan, fegyelmezetten figyelték a mûsort.
Ezután következett a meglepetés! Egyszer csak
megelevenedett a paraván és az egyik legkedvesebb
mesét, a Kiskakas gyémánt fél krajcárját láthatták az
ovisok. Kerek szemekkel figyelték a életre kelt bábokat, s rögtön reagáltak, ha valami történt. Márpedig –
hiszen ismerjük a mesét – folyton történt valami. Volt
ott olyan kacagás,
kiabálás,
hogy
csak úgy zengett
az óvoda. Nagyon
drukkoltak a Kiskakasnak.
De
nem is hiába, hiszen az nemcsak a
gyémánt fél krajcárját
szerezte
vissza, hanem török császár kincstárát is jól megcsapolta a gazdaasszony (és a gyerekek) nagy örömére.
Nagyon helyes kis bábelõadás volt, s azt is el kell
mondanom, hogy ezért négy kedves óvó nénit illet a dicsõség. A bábokat Kovácsné Kolesza Andrea, a díszletet és dekorációt Vanóné Varga Judit, Pázmándi
Erzsébet és Csörgi Katalin készítette. A bábokat is
ÁPRILIS

õk keltették életre, és nem is akárhogyan! Nagyon élvezetes volt az elõadás, sikerült a gyerekeket erre a fél
órára teljesen elvarázsolni. Minden gyerek a hõs kiskakasnak érezte magát, de legalábbis együtt harcolt
vele lélekben.
No de ezzel nem ért véget még az ünneplés, ezután a
gyerekek még táncoltak egyet-kettõt, csoportosan és
kettesével is, miközben egy-egy kis magyar zászlót,
vagy nemzeti színû
kokárda-virágot
kaptak a kezükbe,
melyeket a hõsök
szobra köré ültettek ki még aznap
délelõtt, a sétájuk
során.
Másodszor
a
mûvelõdési házban
ünnepeltem Galgahévíz polgáraival, hiszen természetes, hogy minden évben megünnepeljük az 1848as forradalom évfordulóját. Dr. Basa Antal polgármester úr beszéde után az általános iskola ötödik osztályosai adták a mûsort Kuti Judit osztályfõnök vezetésével. A szép és felemelõ ünnepség után átvonultunk
a Fõ térre, ahol az intézmények és a civil szervezetek
elhelyezték koszorúikat a Hõsök szobra elõtt.
Mészáros Zsuzsa
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KÉPES VISSZATEKINTÕ A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRE

Az 5. osztályosok a színpadon

A Fõtér megtelt...

A mûvelõdési házból átvonultunk
a Hõsök szobrához koszorúzni
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... és a Szózatot közösen elénekelve
véget ért a koszorúzás
ÁPRILIS
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SULI-HÍREK
Márciusban történt:
Március 13-14-én Ásványkiállítás az iskolában
Magyarországon található ásványokat csodálhattunk és vásárolhattunk meg. Szinte már hagyomány
a kiállítás a suliban. Minden évben újabb és újabb
információkkal gazdagodhatunk.
Március 15-én iskolánk ötödik osztályos tanulói adtak színvonalas mûsort a mûvelõdési házban nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából.
Március 22-én az alsó tagozatos nevelõk szakmai
napon vettek részt Kartalon. Bemutató órákat látogathattunk, s az óramegbeszéléseken tapasztalatot
cserélhettünk.
Március 23-án a felsõ tagozatos nevelõk vettek
részt A tanulás hete c. rendezvény keretein belül
az aszódi Evangélikus Gimnáziumban tartott konferencián. Az elõadók között köszönthettük Lengyel
Jánost, a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, aki arról számolt be, hogy ebben az évben számos képzési lehetõséget indítanak el.
Dr. Szilágyi Klára, a SZIE Pszichológia Tanszék
vezetõje a fontosnak tartotta elmondani, hogy a tudást, a tanulást és az örömöt össze kell kapcsolnunk
magunkban, valamint a tudás- munka-öröm kapcsolatára is szükségünk van ahhoz, hogy teljes életet
élhessünk. Dr. Bujáki Gábor a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója felhívta a figyelmünket arra, hogy csak azok a vállalkozások
képesek a megújhodásra, akiknek vezetõi rendelkeznek a hiperhumán tulajdonságokkal. Dr. Szabadfalvi József fõorvos úr szerint napjainkban nagyon nagy szükség van a permanens tanulásra. Dr.
Szabó István a SZIE Felnõttképzési Intézet igazgatója nagyon sok újonnan indult képzést említett,
ami hozzájárul ahhoz, hogy a felnõttek új szakmákat
sajátítsanak el, vagy a már meglevõket fejlesszék.
Eszes Katalin, az Aszódi Kistérség Önkormányzati
Társulás munkaszervezet megbízott vezetõje elmondta, hogy a kistérség közepesen fejlett, felzárkózó térség. Tudatos térségfejlesztéssel csatlakozhat a dinamikusan fejlõdõ térségekhez. Délután
szekció üléseken vehettünk részt. Az 1-es szekcióban Varga Géza a Gaia Alapítvány igazgatója a
Leader pályázatokról számolt be.
A 2-es szekcióban Orosz Katalin pszichológus a
probléma alapú tanulás hatékonyságára hívta fel a
ÁPRILIS

figyelmet. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha
önmagunkat is megtanuljuk, motiváltak vagyunk a
tanulásra.
Március 27-én Rákóczi napot tartottunk. Reggel
tisztelegtünk a Nagyságos Fejedelem emléke elõtt.
II. Rákóczi Ferenc emlékének szenteltük az egész
hetet. Délutánonként Rákóczival kapcsolatos vetélkedõket hirdettünk meg.
Március 28. – március 30. Nyílt napok az iskolában.
Március 31-én Diákönkormányzati napot és fordított napot tartottunk (errõl egy késõbbi számban
számolunk be).

Áprilisi elõzetes:
Április 8.
Április 13-18.
Április 21.
Április 27.
Április 28.

Galga túra
Tavaszi szünet (Elsõ tanítási nap:
április 19.)
2006/2007-es tanév elsõ évfolyamos
tanulók beiratkozása
Föld napja Zsámbokon
Tanítási szünet

Német verseny
A hatvani Bajza J. Gimnázium és a városban mûködõ Leoni Kft elsõ alkalommal hirdetett német nyelvi versenyt általános iskolásoknak. Iskolánkat 4 tanuló képviselte az 5-6. osztályos korcsoportban.
(Szabó Máté 5.a, Gombos Attila 5.a, Mészáros Bence Donát 5.b, Hóka Nikolett 6.o.). Március 25-én 16
iskola (köztük Gyöngyös, Jászberény, Eger általános iskolásai; a környékrõl a bagi általános iskola illetve Galgahévíz 4 fölsõs diákja) 100 tanulója mérte
össze tudását 2 korcsoportban. A verseny szóbeli és
írásbeli részbõl állt. Hetek óta készültünk a versenyre, hiszen kaptunk egy elõzetes tájékoztatót,
mire lehet majd számítani.
Szabó Máté 5.a osztályos tanuló a közel 50 fõbõl álló 5-6. osztályosok csoportjában 7. helyezést ért el.
Gratulálunk!
A többieknek sincs okuk a szégyenkezésre, hiszen
becsülettel helytálltak és a tõlük telhetõ legjobbat
nyújtották.
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Dicséret illeti a gimnázium vezetését, német nyelvtanárait a szervezésért, a verseny lebonyolításáért.
Jövõre újra megpróbáljuk!
Kuti Judit
német szakos tanár

Gyalogos Teljesítménytúra
Nemzeti Bajnokság
2. futam – Bujáki Kikelet
Március 25-én, szombaton, a Nemzeti Bajnokság
második futamára került sor. A rajt Kutasó községben volt. Reggel fél hétkor indultunk különjárattal a
Nógrád megyei kisközségbe. 8.15-kor vágtunk neki
a 25 km-es távnak. Elsõ ellenõrzõ pontunk a Dobogó-tetõn volt, majd Cserhátszentivánon keresztül
Alsómalomhoz érkeztünk. Bokor község érintésével
kellett elérkeznünk Kutasóra, ahol a cél is volt.
Az útvonal a térképen elég egyszerûnek tûnt, de a
hiányos jelzésnek köszönhetõen szinte mindenki eltévedt (gyakorlott túrázók is). Sokan más útvonalra
tértek át, örülve a felbukkanó jelzéseknek. A meghirdetett 22,4 km helyett sokan 30-32 km-t tettek
meg. Elcsigázottan érkeztünk meg a célba. Csak néhány csapattag kapta meg a teljesítésért járó pontot, hiszen sokan kicsúsztak a szintidõbõl.
De még van 6 futam, ahol javíthatunk!

Támogatóink voltak:
Polgármesteri Hivatal Galgahévíz
Általános Iskola Galgahévíz
B-Autó BT
Bútorstúdió Galgahévíz
Festékbolt Galgahévíz
Béres Rt
Söpy Süti
Csemetekert Óvoda Galgahévíz
Jaber Tarif vállalkozó
Zengõ Zsolt vállalkozó
Csoma Zoltán vállalkozó
Plébánia Hivatal Galgahévíz
Külön köszönet Vanó Andrásnak, aki minden túrázót palóc gulyás levessel várt a célban, a GAIA Étteremben.
Vígh-Tarsonyi László

A túra helyszínei

Galga túra
Április 8-án ragyogó napsütésben került sor a IV.
GALGA teljesítménytúrára.
Az ország minden részébõl érkeztek turisták Tatától
Pécsig, Budapesttõl Szolnokig.
Nagyon sikeres volt az új 20 km-es táv, ahol 51-en
indultak. A többi távon a résztvevõk száma az alábbi
volt:
15 km-en 76,
25 km-en 70,
50 km-en 26.
A 25-ös táv a Nemzeti Bajnokság futama volt tanulóink számára. A 19 benevezettbõl 15-en teljesítették idõben a távot, a további 4 betegség miatt el sem
tudott indulni…
Köszönjük, hogy az idén egész Galgahévíz összefogott a sikeres rendezés ügyében és a sok támogató
valamint az iskola pedagógusai és régi valamint jelenlegi diákjai a rendezést magas színvonalúra
emelték. Vendégeink között volt a Magyar Turista
fõszerkesztõje, a ki a folyóiratok tömegével látta el
a túrázókat.
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SPORTESEMÉNYEK

Galgahévíz Asztalitenisz bajnokság
márciusi forduló eredményei
Felnõttek:

I.
II.
III.

Veres József
Virgancz Mihály
Tetézi Attlia

Ifik:

I.
II.
III.

Dolányi Bálázs
Lukács Dani
Molnár Viktor

NEMZETKÖZI SIKERT ARATTAK
KARATÉKÁINK
Az idén Magyarországon, Szegeden rendezték meg a
Wado-ryu stílus hívei számára a legnagyobb eseménynek
számító IWKU OPEN 2006
Nemzetközi Wado Karate
Bajnokságot.
Az elérhetõ helyszín miatt
az immáron 4 településen
m\ködõ (Aszód, Galgahévíz,
Iklad,
Tura) Galgamenti
Wado-ryu Karate Egyesület vezetõje úgy döntött,
hogy képviseli Hazánkat és
a térséget versenyzõivel.
2006. március 24-én, pénteken négy autóval indult a
kicsi, de annál lelkesebb
csapat a hosszú útnak 8 versenyzõvel, szülõkkel, csapatvezetõkkel. Az indulást rövid - alig három hetes -, de annál intenzívebb felkészülés elõzte meg, szinte minden nap a karatéról
szólt.
A Szegedre érkezést követõen a csapat tagjai meglátogatták a helyi vadasparkot, a gyönyörû környezetbe importált
egzotikus fauna látványa mindenkit lenyûgözött és próbálta
oldani a szinte már tapintható feszültséget. A délután folyamán a szállás elfoglalása, regisztráció valamint a nemzetközi
versenyek elõtt szokásos bírói és edzõi, formagyakorlati és
küzdelmi képzés zajlott. A tréninget Shibamori Kando 8.
dan IWKU fõinstruktor, Gerold Reifenauer 7. dan WKC fõbíró és Rostás Tibor 5. dan MWKSZ stílusvezetõ tartották,

% % %

összeegyeztetve a 16 országból érkezõ 270 versenyzõ számára a szabályrendszert.
A nyugtalan és rövid éjszakai pihenés után következett a
megmérettetés napja. A verseny az egyéni formagyakorlattal (Kata) kezdõdött, ahol a Galga Wado Karate kiválósága,
Hajdú Gréta az 5. helyen végzett, megelõzve nem egy tapasztaltabb, magasabb
övfokozatú
versenyzõtársát.
De az igazi meglepetés csak ezután
jött. A gyermek
csapat
katában
Hajdú Gréta, Ladányi
Kristóf,
Simkó
Tamás
összetételû csapat
bejutott a negyeddöntõbe. Mindezt
egy olyan versenyen ahol olyan országok képviseltették magukat, mint a
karate-nagyhatalomnak számító Nagy-Britannia vagy Írország, 40-40 fõs csapatokkal.
A galgahévízi fiatalok mitsem törödve a tradíciókkal, legyõzték az angol és az ír csapatokat is, és magabiztosan a 3.
helyen végezve megszerezték a bronzérmet.
Eredményük értékét növeli, hogy négy évvel idõsebb,
barna öveseket utasítottak maguk mögé. Szüleik büszkeségénél talán csak mesterük büszkesége volt nagyobb.
Az egyesület versenyzõi közül egyéni katában Hajdu Eszter a 10., Hajdu Nóra a 11. helyet szerezte meg a bajnokság
legerõsebb mezõnyében. Érmekkel és élményekkel gazdagodva indult haza a fáradt, de boldog társaság.
A versennyel kapcsolatosan az Egyesület vezetõje köszönettel tartozik a Szülõknek, Dr. Basa Antal polgármesternek, Vandornyikné Sára Ilona igazgatónõnek, Hajdu Pál
karate instruktornak, Kosik Zoltán vezérszurkolónak.
A versenyzõk sikeréhez ezúton is gratulálunk!
LEGYÜNK BÜSZKÉK RÁJUK!
Fási Tibor

A labdarúgó bajnokság legutóbbi
eredményei
Galgamácsa – Galgahévíz
0:0
Mély talajú pályán a kihagyott helyzeteink alapján közelebb
álltunk a gyõzelemhez.
Galgahévíz – Dány
2:3
Gól: Mészáros Máté, Nagy Gábor
A bajnokaspiráns ellen erõsen tartalékos összeállításban
akár pontot is szerezhettünk volna.
Mészáros Csaba
edzõ
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
Márciusban történt

Áprilisi programjaink

Homeopátia a mindennapokban

Háziasszonyi est
2006. április 25. kedd 18 óra

Március 21-én tartott a témáról elõadást dr. Majoros Valéria, Galgahévíz és Hévízgyörk gyermekorvosa. Szép számmal voltunk, nagyon értékes és
hasznos dolgokról hallottunk.
Röviden a homeopátia a „hasonlót a hasonlóval”
gyógyítás tudománya, melyet Hahnemann német
orvos és vegyész fejlesztett ki a XVIII. század végén.
Az érthetõség kedvéért vette a doktornõ a méhcsípés okozta kórképet. Meleg, égetõ, bõrpírral járó
probléma, ami hidegre enyhül. A „kutyaharapást,
szõrével” analógiára, a méhcsípést méhbõl elõállított, sokszorosan hígított (potenciált) készítmény
tudja sikeresen gyógyítani. Sõt, minden, ilyen kórképet mutató betegséget is. A homeopátiás szerek
igen nagy hígítások során keletkeznek, a legnagyobb hígításokban már maga a kiindulási szer (pl.:
a méh) nincs is benne, csak annak az információja.
Érdekes, hogy mi lehet ez az információ? A víz,
mint hígítószer, arra és csakis arra a szerre jellemzõ
rezgést átveszi és megõrzi, majd az emberi szervezetbe jutva át is adja a szervezetünknek. Az emberi
test maga is 70 százalékban vízbõl épül fel. Hatása
tehát nem úgy nyilvánul meg, mint a többi gyógyszernek, hogy visszaszorítja, elnyomja, elöli a kórokozót, hanem a test öngyógyító folyamatait serkenti, a harmonikus mûködést helyreállítja, az immunrendszer serkenti. Felnõttnek, gyermeknek kiváló
módszer. Részletes ismertetõt találnak az érdeklõdõk az interneten is: www.homeopata.hu
Köszönjük szépen a színvonalas és értékes elõadást,
beszélgetést.
Március 24-én, pénteken a Népfõiskola is bemutatkozott a Gödöllõ Környéki Turisztikai Egyesület
éves közgyûlésén, melyet itt, Galgahévízen rendeztek. A program kapcsán Pál Gábortól kaptunk oktatási célokra két videokazettát:
1. Hulladék-Sors
2. Ahol összerakható a világ I-IV. Az erdei iskola
programja négy évszakban elmesélve
Köszönjük szépen ezúton is ezt a nagylelkû ajándékot!
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Háziasszony: Hangosiné Réz Mária
Vendégünk: Földesi Éva grafológus
Mi a grafológia? Az írásunk az „Én”-képünk –
beszélgetés és írástanulmányozás játékosan
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Helyszín: Kodály Zoltán Mûvelõdési emeleti elõadó
Belépés díjtalan!

9. Regionális Föld Napja
2005. április 27. csütörtök
Helye: Zsámbok, József Attila Mûvelõdési Ház
Óvodai program 10-12-ig
Szervezi: Kacó Óvoda, Galgamenti Népfõiskola
Zsámboki, galgahévízi és boldogi nagycsoportos ovisok játszanak együtt ezen a délelõttön Zsámbokon.
Turai és vácszentlászlói ovisok saját ovijukon belül
ünneplik a Föld Napját, ezen a napon.
Elõfeladat: Kedvelt kirándulóhelyek megörökítése
rajzban, tetszõleges technikával.
Iskolai program 14-16 óráig
Szervezõk: Bajza Lenke Általános Iskola, Galgamenti Népfõiskola
Felkértük, a galgahévízi, turai, vácszentlászlói és
zsámboki iskola 10-10 fõs csapatait (5., 6. osztályosok) egy közös akadályversenyre.
Elõfeladat: Készítsétek el a település öröm-bánat
térképét. Rövid ismertetõt írjatok és mutassátok be
településeteket!
Akadályverseny helye: Mûvelõdési ház, Zsámbok
és a falu utcái
Értékelés alapja: Települési térképek, települési bemutatkozás és akadályversenyen szereplés
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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