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GALGA
Havonta megjelenô olvasnivaló

5. szám
2006. MÁJUS

HÉVÍZ

Az áprilisi tavasz mintha egy nagy lendületet adott volna a hagyományõrzõknek. Kezdõdött az Óvodások
Pest Megyei Néptánctalálkozójával, melyet idén a galgahévízi Csemetekert Óvoda rendezett, majd a hévízgyörki nyugdíjas találkozó következett, és a sort a Székesfehérváron megrendezett Országos Minõsítõvel
zártuk, ahol a Galgahévízi Pávakör komoly sikert ért el. Ha szeretnének többet is megtudni e szép programokról, akkor olvassák el képes beszámolóinkat.
Idõközben azonban beköszöntött a május, és elsõ vasárnapja elhozta az Anyák Napját. Ajánljuk figyelmükbe a szalvatoriánus atyák e témában írott szívhez szóló írását.

2006 – Anyák Napjára

Ima

Pest Megyei Óvodás Néptánctalálkozó Galgahévízen
(3. oldal)

Köszönöm, hogy teremtettél
Az anyaméhben is ismertél,
Csillagok fényénél formáltál
Szeretõ Atyámmá igazultál.
Köszönöm, hogy gondviseltél
Éveimhez jót reméltél
Szívembe ültettél rendet
Örökzöld hömpölygõ csendet.
Köszönöm, hogy hozzám szóltál
Igéden át rám találtál,
Szememben tornyot emeltél
Tûz-lángú ostorral szerettél.
S köszönöm, hogy éjt is adtál
Sebeimre felhõt raktál,
S míg vánszorogtam kebleden át
Rám lehelted a hold bánatát.

T A R T A L O M B Ó L :
• Óvodás néptánc-találkozó Galgahévízen
• A Pávakör arany minõsítése
• A nyugdíjas népdalkör vendégszereplése

Az arany fokozatot elért Hagyományõrzõ Együttes
Székesfehérváron (11. oldal)

• Kristóf János legújabb elbeszélése
• A szalvatoriánus atyák írása az édesanyákról
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Léket kapott a 16 éves együttgondolkodás és együttmûködés ?!

GALGAHÉVÍZEN IS 180.- Ft/m3+ÁFA A SZENNYVÍZDÍJ
(DE MEDDIG.....??!!)
„A Turai Hírlap áprilisi számának címoldalán megdöbbenten olvastuk Képviselõ-társaimmal a hírt: Turán
kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen.”
Azonnal az a kérdés merült fel bennünk, hogy mi történt a képviselõ-testületi ülésen. És mindjárt az jutott
eszembe, hogy 1990 óta hány képviselõ-testülettel dolgoztuk együtt, milyen fontos beruházásokat valósítottunk
meg közösen, és mennyi odafigyeléssel, közös munkával
és akarattal javítottuk az infrastruktúrát a két településen.
Találkozásainkat mindig az egyetértésre való törekvés,
településeink polgárainak és azok érdekeinek képviselete,
a tenni akarás, a lehetõségek reális értékelése jellemezte.
Az egyre adódó gondok ellenére is közös ügyeinket örömmel tettük, és a szomszédokkal együtt szorítottunk egymás sikeréért is, és az elmúlt 16 évben nagyon sokszor találkoztunk. Fontos volt mindkét testület számára az örök
igazság: „Bármit teszel, okosan tedd, és nézd meg a végét.”
Az utóbbi években (nagyon finoman fogalmazva is) nem
lett könnyebb önkormányzataink helyzete – sajnos sem
erkölcsileg, sem anyagilag. Úgy látjuk, hogy az a feszültség, ami a „nagypolitikában” van, nagyon rányomja a bélyegét a települések életére, gondolkodására, és mindennapjaira is. Azonban súlyos hiba lenne, és óva intem
mindannyiunkat attól, hogy ez a gondolkodás rossz irányba vigye a helyi ügyek intézését.
A konkrét dologra térve, több változás is felvetette annak szükségességét, hogy a szennyvízdíjat valamilyen
mértékben emeljük 2006-ban, errõl elõzetesen konzultáltunk. Mindezt az energiaárak (villany, üzemanyag) jelentõs emelkedése, a telep kapacitásának csak mintegy 60
százalékos kihasználása és a szokásos mûködéshez igényelt állami támogatás bizonytalansága tette szükségessé.
Azért, hogy ebben az évben a várható nagyobb gondok
elkerüljenek bennünket, úgy határozott a galgahévízi
képviselõ-testület – márciusi testületi ülésén – elõzetes
kalkulációk után, amely ülésen a 10 képviselõbõl 8 fõ volt
jelen, egyhangúlag, hogy 2006 áprilisától a szennyvízdíj
196 Ft/m3+ÁFA legyen. Tette ezt nem kitörõ lelkesedéssel, de azzal a felelõsséggel, hogy a közös tulajdonunkban
lévõ Kommunál Kft. mûködése 2006-ban zavartalan legyen.
A két település szavazati aránya a Kft-ben a tulajdonaránynak megfelelõen 3:1, de a több mint 10 éves Kft.
mûködése alatt egyetlen esetben sem volt, hogy bármilyen felvetés, határozat ne 2 igennel vagy 2 nemmel dõlt
volna el. Ez közöttünk nem is lehetne másként, sem a 11
tulajdonosú Viziközmû Kft-nél, sem a 4 tulajdonosú Szelektív Kft-nél és – ismétlem – sem a két tulajdonosú
Kommunál Kft-nél, amely mind az önkormányzatoké, és
nem adtuk ki senkinek üzemeltetésbe.
Lehet, hogy ennek lenne elõnye, de megvan az a hatal-
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mas és beláthatatlan hátránya, hogy az üzemeltetõ kénye-kedve szerinti árakat határoz meg a fogyasztók felé,
melyet az Önkormányzatok már nem tudnak befolyásolni.
A turai testületi döntéssel kapcsolatosan a megjelent
cikk alapján néhány reflexiót és észrevételt feltétlenül
tennem kell a tisztázás végett, a teljesség igénye nélkül.
Nem lehet egy közös tulajdonú Kft-nél kétféle díjat
megállapítani, így testületünk módosította rendeletét és
Galgahévízen is 180 Ft/m3+ÁFA a szennyvízdíj. (De ismétlem: vajon meddig?!)
Nem minõsítve és nem beleavatkozva egymás testületi
belügyeibe, azért feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy az
ominózus ülésen a 14 választott turai képviselõbõl 4 nem
volt jelen, 7 tartózkodott, és 3 képviselõ mondott nemet
az eredeti 196 Ft/m3+ÁFA javaslatra. És ez nem egy testületi határozat, ez egy RENDELET.
Az sem helytálló és korrekt felvetés, hogy Galgahévíz
bármilyen mértékben is szennyezné a város földjét, környezetét, ugyanis a tisztított víz a várostól kb. 3-4 km-re
folyik az élõ Galgába, megfelelve minden ilyen irányú feltételnek.
Néhány adat a két település csatornázottságáról (április 20-i adatok alapján):
Tura: 3000 lakás, ebbõl 2270 a szennyvízhálózatra kötve, 2130 szennyvízszámla.
Tartozás: 2.978.986.- Ft.
Galgahévíz: 840 lakás, ebbõl 805 a szennyvízhálózatra
kötve, 730 szennyvízszámla.
Tartozás: 881.496.- Ft
Végezetül szeretném ismételten kifejezni azt a reményemet, hogy ez a nézeteltérés csak kivétel volt, mely
erõsíti a szabályt. Tura város és Galgahévíz hál´ Istennek
nagyon sok területen dolgozik együtt – jelenleg a kistérség egy része állandó orvosi ügyeletének megszervezésén
dolgozunk –, és õszintén mondhatom, hogy településeink
sorsa nagy mértékben függ egymástól is. Azt hiszem és
remélem, hogy egy hajóban és egy irányba evezünk.
Közös jövõnk alakulásában meghatározó lesz, ha elsõsorban a településeinkkel foglalkozunk, a helyi településpolitikával, ígérgetéseinkkel óvatosan bánunk, mert tõlünk már másnap mindent számon lehet kérni. Közös dolgainkat kellõ türelemmel, mérlegeléssel és közös gondolkodással beszéljük át, és a mindenkori legjobb megoldásokra törekszünk. Vegyük figyelembe, hogy nem vagyunk sem mindentudók, sem mindenhez értõk. Inkább
hiszek a kollektív bölcsesség erejében.
Megköszönve az eddigi sok-sok segítséget, együttmûködést, kívánunk a turai képviselõ-testület minden tagjának, minden kedves turai szomszédunknak jó erõt, egészséget, és minden jót!
Üdvözlettel :
Dr. Basa Antal polgármester és
Galgahévíz Község Képviselõtestülete
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Az óvodában történtek
A XIV. Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozója képekben
„Külön érdem, ha valaki a saját falujának hagyományából emel ki dalt, szokást, gyermekjátékot és azt ’visszatanítja’ az ugyanabban a társadalomban, környezetben felnövekvõ gyermekeknek.”

^

Boldogi Napközi Otthonos Óvoda

̲
Kiskunlacháza – Áporka Óvodai Társulás,
2.sz. Óvoda Napsugár Csoport
Kiskunlacháza – Áporka Óvodai Társulás,
1.sz. Óvoda Napsugár Csoport

^

̲

Kiskunlacháza – Áporka Óvodai Társulás,
1.sz. Óvoda Breki Csoport

^

Veresegyházi 2. sz. tagóvoda, középsõ csoport

̲

Isaszegi Csata Táncegyüttes Óvodás Csoportja
MÁJUS
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^

Szada Napközi Otthonos Óvoda Gomba Csoport

̲
Kistarcsa Pannónia Pöttöm Csoport

^

̲

Zsámbok KACÓ Napközi Otthonos Óvoda

Dány Napközi Otthonos Óvoda
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̲

^

Kerepes Napközi Otthonos Óvoda Tánccsoportja

̲

̲

Csömöri „Kiscsicsörke” Gyermektánc Csoport

Kerepes Napközi Otthonos Óvoda

Kartal Játéksziget Napközi Otthonos Óvoda

MÁJUS
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Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda, Galgahévíz

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet.”
Kodály Zoltán gondolataival hívtunk benneteket a mai délutánra.
A lelkes részvétellel e nemes szavak életre keltek. Köszönet érte!
- Az óvodás csoportoknak az élményt nyújtó délutánért.
- Munkatársaimnak az önzetlen,
áldozatkész munkájukért.
- Az önkormányzatnak az erkölcsi
és anyagi segítségéért.
- Az iskola, mûv. ház dolgozóinak a
szervezésben és lebonyolításban
nyújtott aktív együttmûködésükért.
- A Galgamenti Tsz-nek parkolási
lehetõség biztosításáért.
- A polgárõröknek a parkolásban
és tájékozódásban nyújtott segítésért
- A Galga televízió munkatársainak Varga Mihálynak, Lukes Jánosnak és Bobál Zoltánnak a
megörökítésért
- A hangosításért Koros Attilának
és Kaputa Tamásnak
- Darnyik Áginak a mûsorvezetésért.
MÁJUS

- És végül, de nem utolsó sorban a
kedves szülõk önzetlen, minden
területre kiterjedõ segítségükért.
I. Kis csoport: Szélné Csordás
Zsuzsanna, Kovácsné Ignácz Anikó, Sáráné Zséli Anna, Nagy Ildikó, Benedekné Bakos Krisztina,
Dányiné Sárdi Etelka, Nemesné
Szénási Brigitta, Sipõcz Anita
II. Kis csoport: Sukaj Istvánné
Erzsike, Balla Tímea, Basa Brigitta, Szilágyi Mónika, Szilágyi
Dorottya, Szilágyi Henrietta, S.
Nagy Andrea, Danyiné Dobos
Andrea, Hajdúné Dinnyés Gabriella, Oláhné Lukácsi Melinda,
Santur Pálné Ofella Ildikó,
Straubné Nagy Ilona, Szilágyi
Mónika, Szûcsné Tariszka Beatrix, Tóthné Basa Tünde, Tóthné
Fényes Györgyi
Középsõ csoport: Lázárné Basa
Ildikó, Ujhelyiné Elek Kánya
Éva, Mészárosné Kékesi Lilla,
Buzásné
Vadászi
Antónia,
Lukácsné
Mester
Mónika,

Vladárné
Hajdú
Hermina,
Kaszásné Basa Erzsébet,
Nagy csoport: Darnyik Ágnes,
Óvári Mihályné Hajdú Anna,
Benedekné
Bakos
Krisztina,
Benkéné Horváth Edit, Berkiné
Vidák Linda, Egervári Gáborné,
Fási Zsuzsa, Hubert Tibor,
Kamjénné Csányi Erika, Kolesza
Judit, Nemesné Szénási Brigitta,
Szabó Attiláné Mészáros Mónika,
Trencsényiné
Gerõcs
Tünde,
Benke Zsolt, Darnyik László, Bogár László, Fási Tibor.
A felsoroltakból kitûnik, hogy
szinte a falu apraja-nagyja megmozdult e szép ünnep elõkészítésében, megrendezésében. Úgy érzem, hogy a zsámboki faluünnepen 2005-ben átvett stafétabottal
járó kötelezettségünknek eleget
tettünk és a hagyományt tovább
folytatva a következõ évre szeretettel átadjuk a kartali Játéksziget óvodának.
Pintér Mihályné
Óvodavazetõ
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SULI-HÍREK
Beszámoló a Rákóczi hét
eseményeirõl:
2006. március 27. hétfõ
Reggel 8 órakor megemlékezés az aulában. Barna
Jánosné állította össze a mûsort. Gyerekek verseket, mondákat adtak elõ, valamint Balla Tímea táncot tanított be.
Meghívott vendégek: Dr. Basa Antal polgármester
Tóth Andrásné az Iskolaszék
elnöke
2006. március 28. kedd
Délután alsós vetélkedõ Ruffné Basa Rózsa vezetésével. Részt vevõ osztályok: 3. o., 4. o.
14 órától felsõs angol és német fordító verseny. II.
Rákóczi F. életrajzát kellett lefordítani a gyerekeknek angolról magyarra, illetve németrõl magyarra.
Levezetõ tanárok: Maszlag Mariann
Kuti Judit
Eredmény: német: I. Szabó Máté 5.a II. Szécsi Rita
8.a III. Mészáros Bence 5.b.
angol: I. Tóth Szilárd 8.a II. Hajdú Hajnalka 8.b III. Bangó Alexandra
7.o.
2006. március 29. szerda
Délután 13 órától Rákóczi Kupa a tornateremben
Balla Mihályné vezetésével. Részt vevõ csapatok:
Hévízgyörk, Tura, Galgahévíz II. korcsoportos foci
csapatai
Eredmény: I. Hévízgyörk, II. Galgahévíz, III. Tura
2006. március 30. csütörtök
Történelmi vetélkedõ Vígh-Tarsonyi László és Sándor Attila vezetésével a 9-es teremben.
Rajzpályázat eredményei:
Felsõ tagozaton: I. Bangó Henrietta 7.o. II. Bangó
Alexandra 7.o. III. Mészáros Bence 5.b.
Alsó tagozaton: I. Vanó Tamás 3.o. II. Szabó Anna
3.o. és Pethõ Levente 4.o. III. Ruff
Benedek 3.o.
Szervezõ: Kajtorné Som Erzsébet.
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Áprilisban történt:
Április 8.
Április 12.
Április 21.

Galga túra
Zeneiskolások meghallgatása
elsõsök beiratkozása a 2006/2007-es
tanévre
Április 27.
Zsámbokon Környezetvédelmi nap
Április 28. – 29. Tantestületi kirándulás
Alsósoknak helyesírási versenyt rendeztünk.
Eredmények:
1. osztály I. Bakk Zsófia II. Hajdú Eszter III. Kovács Regina
2. osztály I. Szigeti Virág II. Szabó Petra III.
Megyes Rita és Hubert Henrik Levente
3. osztály I. Benkó Ágnes II. Szilágyi Alexandra
III. Ruff Benedek és Foky Kristóf
4. osztály I. Zengõ Gergely II. Meskó Mónika III.
Benke Zsolt

Májusi elõzetes:
Május 8. – május 19. Papírgyûjtés
Tanulmányi kirándulások osztályonként

FELHÍVÁS!
Nyári tábor Balatonfenyvesen
Tábor idõpontja:
2006. július 29. - 2006. augusztus 5.
Tábor díja: 27.000,- Ft
Ellátás: étkezés napi ötször, a szállás kõépületben
lesz. Utazás vonattal Aszódról, érkezés szintén
Aszódra. (Balatonfenyves – Aszód átszállás nélkül)
A nyaraló saját stéggel rendelkezik.
Programok: hajókirándulás, ping-pong verseny, foci, éjszakai horgászat, strand stb.
Jelentkezés: min. 10.000,- Ft befizetésével Csákány
Ibolyánál az iskolában, a fennmaradó összeget az
utolsó tanítási napig (2005. június 15.) kell behozni.
Lehetõség van már iskolánkból elballagott, de
még középiskolába járó gyerekek táboroztatására is.
MÁJUS
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Édesanyánk példája
Az édesanyánk iránti tisztelet, szeretet és hála minden igaz ember nemes tulajdonsága. Csak az emberi emlékezet tud visszahajolni a
múltjára, és a hála érzésével válaszolni a szülõi szeretetre. Ilyen meggondolás alapján érthetõ, ha Jézus gyengéd szeretettel fordult Mária felé, aki
anyai szolgálatával közremûködött
emberségének kialakításában. Mi
sem természetesebb tehát, hogy a keresztény hívõ különös tisztelettel fordul Megváltónk édesanya felé, akit
Jézusunk végrendelkezõ szavaival
mindnyájunk lelki édesanyául rendelt.
Elsõsorban nem testi anyaságot kell
csodálnunk és tisztelnünk, hanem azt a fenntartás nélküli hitet, amely Isten akaratának elfogadásában és
teljesítésében nyilatkozott meg. Minél hûségesebben
megtesszük azt, amit Jézus tanít, annál kedvesebbek
leszünk Mária szemében. Jézus azáltal öltött testet
Mária szûzi méhében, hogy igent mondott Isten ajánlatára. Bennünk is akkor valósul meg az istengyermeki
élet, akkor leszünk valóban Mária lelki gyermekei, ha
igent mondunk Isten üzenetére, Isten ajánlatára. Vajon egy jó anya számára mi jelenti a legnagyobb boldogságot? Nemde gyermekei boldogsága, életük sikeres kibontakozása. Egy jó anyának azért is kell szeret-

nie vejét és menyét, mert gyermeke
boldogságán munkálkodik. Minden
okos anyós nem saját rokonszenve
vagy ellenszenve szerint ítéli meg gyermeke házastársát, hanem aszerint,
hogy mennyiben szolgálja fia vagy lánya boldogságát. Mária is annak örül a
legjobban, ha anyai példáját követik
gyermekei, ha Krisztus követése által
testvérei lesznek szent Fiának.
Minden ember boldogságra vágyik,
jóllehet tudjuk, hogy itt a földön minden boldogság tökéletlen. Érdekes
azonban felfigyelnünk Mária szavaira,
amelyek
Hálaénekében,
a
Magnificatban
hangzottak
el.
“Mostantól fogva boldognak hirdet
minden nemzedék” (Lk 1, 48). Ez a vallomás jogosít
fel minket arra, hogy Mária ½Boldogságos½ anyának
nevezzük. Vajon mi tette õt boldoggá, és mi tehet minket is boldog gyermekeivé? Az az ½igen½, amit Isten
meghívására mondott. Ezzel nyerte el azt a kegyelmet,
ami által már itt a földön részesült az isteni élet boldogságában. A saját erõnkbõl csak azok maradunk,
aminek születtünk, amik vagyunk. Csak a kegyelem
segíthet fölemelkedni életszentség, a boldog élet magasságába. Ehhez kérjük mi, Mária szeretõ gyermekei, égi anyánk támogatását.
Szalvatoriánus atyák

A cseh kucsmagombától a gyilkos galócáig
Megkezdõdött a gombaszezon, az erdei-mezei gombák közül az elsõként
nagy tömegben megjelenõ cseh kucsmagomba már lefutóban van. Elsõsorban a könnyen felmelegedõ, homokosabb alföldi területeken jelentkezett,
de már találtak belõle a hegyvidéki erdõkben, így a budai hegyekben és a Pilisben is. Hamarosan kezdõdik a nagytermetû kucsmagombák, így az ízletes,
hegyes kucsmagomba, a tövisaljagomba és a májusi pereszke szezonja is, egy
jó hónap múlva pedig a melegebb helyeken akár vargányázni is lehet.
Az Országos Élelmiszer-biztonsági
és
Táplálkozás-tudományi
Intézet
gomba-toxikológusa, Bathó Attila máris tud néhány mérgezésrõl, bár ezeket
az eseteket még nem a frissen szedett
gombák okozták. Van még a tavaly lefagyasztott gombás csomagokból, amelyekben azonban néhány mérgezõ gombafaj egy-két darabja is akadt. A gombamérgezések megelõzésének egyik
legbiztosabb módja, ha az erdõn-mezõn
gyûjtött gombákat minden esetben bemutatjuk a gombavizsgáló állomáso-
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kon, amelyekbõl azonban sajnálatosan
elég kevés mûködik. Házalótól nem
szabad gombát vásárolni, piacon pedig
csak olyan árustól vegyünk, aki be tudja mutatni a piaci szakellenõr árusítási
engedélyét.
A nyers gombát 24 órán belül fel kell
használni, addig szellõs, hûvös, száraz
helyen kell tárolni. A gombával készült
étel frissen fogyasztandó, másnapra eltenni kockázatos. Mivel a gomba nehezen emészthetõ étel, a szakemberek azt
tanácsolják, hogy a korosabbaknak és a
4-5 évesnél fiatalabb gyerekeknek egyáltalán ne adjunk gombát fõételként.
A gombamérgezések leggyakoribb
okozója a nagy döggomba, a susulyka,
és a világító tölcsérgomba, az esetek
legalább fele ezekre vezethetõ vissza. A
mérgezés kimenetelét tekintve azonban a legveszélyesebb gombafaj a gyilkos galóca. Az általa kiváltott mérgezés tünetei a gombás étel elfogyasztása
után 8-10 óra múlva jelentkeznek,
ilyenkor a felszívódó méreganyagok
már megtámadták a májat és a vesét.
Nagyon fontos, hogy minden gomba-

mérgezés-gyanús esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, és keressék fel az
orvost azok is, akik együtt fogyasztottak a gombás ételbõl a beteggel, de náluk még nem jelentkeztek a mérgezés
tünetei.
Az OÉTI gomba-toxikológusa felhívja a figyelmet arra, hogy tavaly szeptember óta a Magyarországon található
mintegy 3500 gombafaj közül 35-öt védetté nyilvánítottak, ezeket nem szabad szedni. Ide tartozik például a sötétedõ húsú rókagomba, a tarkahúsú
érdestinorú, vagy az õzlábgalóca. Az
utóbbi hetekben számos helyen tévesen
jelent meg, hogy betiltották a sárga rókagomba, a vargánya, vagy az egyéb
érdestinorú fajták gyûjtését, árusítását. Ezek változatlanul szedhetõk.
A témáról bõvebb tájékoztatást
Bathó Attilától kaphatnak, elérhetõ a
06/30/2211373-as telefonszámon.
Az ÁNTSZ Pest Megyei
Intézetének
Sajtószolgálata
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VÁLASZTÁSOK UTÁN
Túl vagyunk a kétfordulós parlamenti választásokon. Demokráciában élünk, mindenki szabad elhatározásából szavazhatott, már aki élni kívánt ezzel az
állampolgári jogával. Azt jó, ha tudjuk valamennyien, hogy nemcsak az emberek elõtt, vagy a fülkében
szavaztunk, legfõképpen Isten elõtt tettük ezt, de
hogy jól, vagy rosszul döntöttünk ezt majd odaát
tudjuk meg mindannyian, akik választottunk.
Még a gondolattól is tartózkodom, hogy valaki fölött
ítéletet mondjak, mert nem vagyok jobb ember senkinél, esendõ, bûnös, nagyon is gyenge ember vagyok, de azt nem titkolom senki elõtt, hogy vannak
elveim. Egyházam és magyar Hazám iránti szeretetem töretlen.
Egy dolgot azért szeretnék elmondani: az ember
életében vannak magánügyek, de Isten elõtt elsõsorban a közügyet kell szolgálnunk ilyen fontos kérdésekben, mint a választások ügye.
A mostani választásoknál lehullottak az álarcok, és
ez így van jól. Eldöntöttük, hogy érdekekre, szlogenekre, hiú ábrándokra szavaztunk-e, vagy Nemzetünk, Egyházunk, Isten ügye mellett álltunk-e ki.
Isten szabad akaratot adott az embernek és tiszteli
a szabadságunkat, de nem a szabadosságunkat.
Ezeket a gondolatokat azért írom le, hogy megerõsítsem, beszédünk legyen IGEN-IGEN vagy NEMNEM, két úrnak egyszerre nem lehet szolgálni!
Júdásnak az árulása mellett volt még egy nagyon
súlyos bûne: a kétségbeesés, mert nem kért Istentõl
bocsánatot. Megmaradt bûnében, megátalkodottságában.

Nekünk, keresztényeknek tanúságot kell tennünk
az igazságról, még ha ez idõnként kellemetlenséggel, megvetéssel jár is! A megszokásos, száraz
„templomba-járás” engem sem, de másokat sem üdvözít.
Isten a legrosszabb dologból is a legjobbat tudja kihozni! Éppen ezért nekünk nem szabad föladnunk
hitünket és reménységünket. Én tiszteletben tartom a másképpen gondolkodó embertestvéreimet,
de a közömbös, álszent, semleges magatartással
nem tudok egyetérteni.
A Szentírásban azt olvassuk, hogy legyél hideg vagy
meleg, de ha langyos vagy kiköplek a számból! Ezek
az Úr Jézus szavai és súlyos igazságot takarnak.
Én azt kérem miden templomba járó, vallását gyakorló galgahévizitõl, hogy tartsunk bûnbánatot, de
ne amolyan semlegest, hanem igazit. Ne átalkodjunk meg bûneinkben, és ne tegyük azt, amit az
egyszeri ember mondott, hogy elkövetem a bûnt, de
majd meggyónom és ott folytatta tovább, ahol abbahagyta. Esendõk vagyunk, naponta többször is elbotlunk, de
azért arra vigyázzunk, hogy szándékosan ne tegyük
a rosszat, válasszuk a jót!
Ezekkel a gondolatokkal zárom soraimat, kiegészitve azzal, hogy kérjük Istentõl az igazi megtérésünket. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a magyar
szentek közbenjárását Egyházunkra, családjainkra,
Nemzetünkre és községünk minden lakójára.
Bozlék István

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s
tanfolyamot indít a Pannónia Filmstúdió
nyáron. Várják a mûfaj iránt érdeklõdõket,
akik a rajzfilmes szakmát szeretnék megtanulni (államilag elismert bizonyítvány).
Megszerzett tudásukat nemcsak rajzfilmkészítésnél, hanem számítógépes munkáknál
(játékok, web-site szerkesztés, grafikai tervezés) hasznosíthatják.
A jelentkezõ választhat, hogy a 8 hónapos
tanfolyam délelõtti vagy délutáni csoportjában tanulja-e a szakmát heti 2 alkalommal.
Jelentkezés 06-1/250-1355, 250-0432
8
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EMLÉKEK EGY KORRÓL
(elbeszélés)

Kedves falunk Szent Miklós templomában most harangozták a hajnali ötöt, ami évszázados egyházi és a
falusi lakosság tisztelete az elmúlt századok számára.
Az emberek többsége azonban már kinyitotta szemét,
bár szívesen merültek volna el az álom édes, meleg és
zavaros mély vizében. De minden munkás, gazdálkodó
és ember tudta, hogy minden hiába: visszavonhatatlanul fel kell kelnie. Felsóhajtottak és szemüket dörzsölve átnéztek a szomszéd ágyra. Feleségeik még aludtak. Mellettük rácsos kis ketrecükben, vagy bölcsõben
durcásan összeszorított szájjal, apró markában csörgõt, cumit vagy gumicsacsit, babát szorongatva pihegett fiuk vagy leányuk. Összefoglalva, az Új nemzedék.
A szülõk arcán meleg mosoly sugárzott. Õértük gondolták és elszánt mozdulattal kiugrottak az ágyból.
Mosakodás közben tükör elõtt rövid ideig végignézték fáradt arcukat, melyet az éjszakai alvás sem tudott
símára vasalni. Szemük szegletében ráncok finom pókhálója futott össze. Szemeiknek régi kékje vagy barnasága lassan szürkévé futott össze. Öregszem – gondolták sokan, pedig negyven éves vagyok. Hétfõ reggel
van. Új hét kezdõdik, ez is olyan lesz, mint a többi tíz
és száz. Szerettek dolgozni, szerették az õsöktõl örökölt szakmát, földmûvelést, annak hitét, tiszteletét.
Bíztak a jövõben, hogy az elvetett mag, a jó, szakszerûen mûvelt föld, a szakma és a munka szeretete, ha
nehéz munka árán is, de meghozza gyümölcsét, melybõl kedves családjukat, gyermekeiket fel tudják nevelni, képességeik szerint iskoláztatni tudják. Törekedtek, hogy még a szerény vagyont is növeljék, hogy az
eljövendõ korban gazdagabb, boldogabb életet élhessenek.
A jobblétért való küzdelem, az örökös hajsza, ez a
ránk, az emberre kényszerített, gépies egyformaság
napról-napra, hétrõl-hétre, évrõl-évre az embereket
szinte rabszolgává tette. Gondtalan pihenés soha.
Annyi szabadidõ sem volt, hogy jól kifújhatták volna
magukat. Sokszor ott a határban ebédeltek, uzsonnáztak, néha termoszban teát, vagy egy csatos bort hoztak magukkal. Késõ este vetõdtek haza. Gyermekeiket
legtöbbször csak álmukban látták. Mikor elindultak
munkába, a határba, még alszanak, mikor hazajönnek,
már újra alszanak.
Vasárnap a templomi mise a vigasz. Az a heti munka
áldása, és a jövõ munkáért való esdekelés, hálaadó
ima. Kijövet után a nagy, közös ügyek baráti megbeszélése a rokonsággal, szomszédokkal, barátokkal.
Ezek a találkozások szinte valamennyiüket felvillanyozta, új erõt adott a folytatásra.
A fiatal legények és lányok az iskolai szünet alatt –
MÁJUS
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ki kevésbé, ki erõsebben – munkára lettek fogva. A
nyár, mint mindig, olvadóan forró volt és a nap sütött
le a mezei tájra. Tikkadtan hever az egész ház a hõség
okozta pillanatnyi elmezavartól. De a határ a természet lágy ölén éled, a gondosan kezelt és mûvelt föld
kezdi megteremni és visszaadni a gondos ápolás gyümölcsét. A tófalusi határban a cseresznyefasor bõven
ontja a pirosló, jóízû, zamatos cseresznyét. A szõlõk tõkéin dúsan megjelennek a szõlõfürtök, amit még sokáig óvni, védeni kell a különféle betegségektõl, mint a
gyermeket születésétõl felnövésig.
A dûlõutak mentén, sok helyen a gazdák gunyhót
építette ki nádból, kukoricaszárból, vagy éppen zsúpszalmából, hogy a dinnyeõrzésben résztvevõ gyermekek az esõ és vihar elõl fedezéket találjanak, éjszaka
pedig a gazda és a felnõttek pihenését szolgálta. A felnövekvõ lányok és legények alig várták ezt az idõszakot. A nyári melegben a dinnyeõrzés közben, milyen
boldogan hallgatták a magasban, a fejük felett repdesõ
madarak csicsergését, trilláját, amitõl szinte õk is dalra fakadtak. De mindig idõt szakítottak, hogy egymást
felkeressék, beszélgessenek a munkáról, a tanulásról,
a jövõrõl. Mennyi szoros barátság szövõdött, vagy a
barátság után boldog szerelem, amit követett a házasság, különösen, ha a szülõk is áldását adták a frigyre,
ha azt nagy vagyoni, vagy társadalmi különbség nem
akadályozta. Az est leszálltával elõvették a csengõt,
kolompot, és ez adta az esti zenét, hogy elûzzék az apró kártevõ állatokat, amelyek nagy szeretettel rágták
a már érésben lévõ sárga- és görögdinnyét. Tették ezt
nagy szorgalommal, mert a piacon bizony nagyon leértékelõdött a nyúlrágott dinnye, sokszor fél áron se kellett senkinek. A határi munka, a dinnye és a termés õrzése az iskolából kimarad fiatalok privilégiuma volt. A
galgahévízi határ jó földjei gazdagon ontották a jó termést, aminek piaca volt szerte a környezõ városokban,
falvakban, de fõként Pesten.
A fiatal legények és lányok élték boldog, szabad életüket. A Jánosok és Ilonkák, Antalok és Margitok, de
sokuk örömét és bánatát fel lehetne idézni mindennapi
életükrõl. Hányszor mentek el vízért a távolabbi kúthoz, csak azért, mert útba ejtették kedves vagy szerelmük által õrzött területet. Ha csak köszönés, vagy egy
kacsintás, vagy néhány bók erejéig is találkozhattak!
A nyár végeztével a gyermekek új életbe kezdtek. A
lányok legtöbb esetben a családon belül, a fiúk, ki
szakmát tanult, ki felsõbb iskolába ment továbbtanulni. Minden fiatal tudta és érezte, éppen a kiváló pedagógusok vezette iskolai tanítás alapján, hogy a tudás
hatalom, amit senki nem vehet el. A tudás a jövõ, az elkövetkezõ évszázad társadalmi és egyéni boldogulásának egyetlen elõrevivõje községünknek és az országnak egyaránt.
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Sok galgahévízi fiatal végzett fõiskolát, egyetemet.
Az „Emlékekrõl” szóló elbeszélés keretében, megtartva minden falunkbéli akkori fiatalember tiszteletét,
igyekezetét, a teljesség igény nélkül, megemlítek néhányukat, akik példaképül szolgálnak a jelen és a jövõ
fiataljai számára: Benedek János, vasúti jármûfejlesztõ fõmérnök, Dr. Solti László ügyvéd, Dr. Darnyik József fõorvos, Dr. Csoma János fõorvos, Hajdú András
agronómus, Édes László egyetemi tanár, Katona József agrármérnök, Benedek József mérnök, id. és ifj.
Rásonyi Miklós tanár, Erõsvári Pál tanár, Csordás
Ilonka tanár, Dr. Kolesza János ügyvéd, Dr. Gyetván
Mihály ügyész, Dr. Hóka József ítélõbíró, Dr. Basa
Antal fõorvos, Deme György agronómus, szövetkezeti
igazgató, és még sokan mások. Ezek az emberek kerültek bármilyen beosztásba, tették dolgukat, nem éltek viszsza hivatásukkal, beosztásukkal. Hûek maradtak községükhöz, ahhoz a közösséghez, ahonnan elindultak, és minden évben faluünnepen velünk és szüleik, családjaik, rokonaik között ünnepelnek és sohasem
felejtik el azt a magot, melyet szüleik a jó földbe elvetettek, ami nagyszerû és gyümölcsözõ fává terebélyesedett.
Kristóf János

Helyreigazítás
A GALGAHÉVÍZ havonta megjelenõ (4. szám
2006. ÁPRILIS) olvasnivaló lapban megjelent
Windhager Károly aláírásával egy cikk. A témája
Gödöllõ és környéke Regionális Turisztikai Egyesület Idegenforgalmi Bizottságának soros ülése,
amelyet március 24-én Galgahévízen tartottak
meg.
A cikk második hasábjában valótlan információk
kerültek leírásra. A Galgafarm nevû vállalkozásnak tulajdonítják és mutatják be a Galgahévizi
Víztározót, horgásztavat. Ennek a létesítménynek
1968. évben kezdõdött a kialakítása, amely 1972.
évig tartott. A jelenlegi tulajdonosa a
GALGAHÉVÍZI ÁLTALÁNOS FALUSZÖVETKEZET-i tagok. A 2004. évben átminõsített vízjogi engedély alapján HÉVIZI HORGÁSZTÓ a neve.
A HORGÁSZTÓ üzemeltetését az FVM engedélyek együttes birtokában a GALGAHÉVÍZI
ÁLTALÁNOS FALUSZÖVETKEZET végzi, állandó felügyelet ellátásával. A halgazdálkodás elõírásait az FVM éves halgazdálkodási üzemterve
alapján végezzük.
Deme György
GÁF Igazgatóságának Elnöke
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MEGHÍVÓ
TISZTELT ASZÓDIAK,
TISZTELT GALGAMENTIEK!
Nem egyszer elhangzott többünk igénye: „Történjen
már valami Aszódon!” Van benne igazság. Az igények
közül a kultúra, ezen belül is a zene kap szerepet 2006.
június 02-tõl augusztus 11-ig minden péntek este
20.00-tól a Szabadság-téren, esõ esetén a volt Tiszti
Klubban.
A fõprogram elõtt 19.00 órakor bemutatkoznak a kistérségi társulás települései.
A szervezõk tisztelettel meghívják
Önt és családját az

„ASZÓDI ZENEI NAPOK”
rendezvénysorozatra.
A rendezvény minden mûsora díjtalan.
Fellépnek:
2006. június 2-án: 19.00
Aszód Város hagyományõrzõ csoportja
Vám és Pénzügyõrség zenekara
2006. június 09-én: 19.00
Bemutatkozik: Hévízgyörk
Zeneiskola Aszód
2006. június 16-án: 19.00
Bemutatkozik: Galgahévíz
Rendõrség zenekara
2006. június 23-án: 19.00
Bemutatkozik: Tura
Tûzoltóság zenekara
2006. június 30-án: 19.00
Bemutatkozik: Kartal
Magyar Honvédség Légierõ zenekara
2006. július 07-én: 19.00
Bemutatkozik: Iklad
Magyar Honvédség Honvéd Együttes
2006. július 14-én: 19.00
Bemutatkozik: Bag
Budapesti Helyõrségi Zenekar
2006. július 21-én: 19.00
Bemutatkozik: Verseg
Magyar Honvédség Honvéd Együttes
2006. július 28-án: 19.00
Bemutatkozik: Domony
Zeneiskola, Aszód
2006. augusztus 04-én:
Határõrség zenekara
2006. augusztus11-én:
Magyar Honvédség Központi zenekara
A részletes programok az ASZÓD-ÉRT havilapban, a
kistérségi települések lapjaiban illetve a kábeltelevízión is megjelennek.
A fellépõk nevében tisztelettel:
Sztán István
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A mûvelõdési ház híreibõl
FIGYELEM!
A Nyugdíjas Klub Népdalköre június 11-én,
vasárnap Soroksárra megy szerepelni.
Szeretettel hívjuk a klub érdeklõdõ tagjait is,
hogy jöjjenek velünk, nézzék meg mûsorunkat!
Részvételi díj 700,- Ft.
Jelentkezni lehet május 30-ig
a 06/30/360 2277-es telefonszámon.
Csákány Lászlóné, Ica
Mozgalmas hétvégém volt a múlt héten. A hosszú
hétvége mindhárom napján egy-egy hévízi csoportot kísértem el fellépéseikre. Szombat délután a II.
Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub Népdalkörével
mentem Hévízgyörkre egy találkozóra, vasárnap a
Pávakört kísértem Székesfehérvárra minõsítõ versenyre és május elsején, hétfõn a Cigány Hagyományõrzõ Csoporttal a gödöllõi majálisra volt meghívónk. Ez utóbbit sajnos elmosta az esõ, elmaradt
a szabadtéri fesztivál. Így most a két „szerencsésebb” programról számolok be Önöknek.

kozóval. Ezután a vendég csapatok köszöntõje következett, majd kezdõdhetett a mûsor. Természetesen, ahogy az szokás, a helyiek nyitották meg a
programot. Ezt követõen egymás után léptek fel a
bagi, turai, kartali, galgahévízi népdalkörök, valamint az aszódi színjátszók. Legvégül újra a vendéglátókat láthattuk és hallhattuk a színpadon. A hévíziek nagyon jól szerepeltek, igen nagy tapsot kaptak. A hangulat nagyon jó volt, a lelkes közönség
ünnepelte a fellépõket. Gyönyörködtünk a szebbnél
szebb Galga-menti viseletekben, s újra megállapíthattam, hogy a hévízi viselet a legszebbek közül való.

Fél öt körül ért véget a program mûsoros része,
ezután következett az „igazi” vendéglátás. Finom
töltött káposztával kínálták a vendégsereget, jóféle
borral, sörrel öntözgetve. Mondanom se kell, hogy a
hangulat fokozódott… Hét óra körül ért véget a mulatság, s bizton állíthatom, hogy mindenki nagyon
jól érezte magát.

Szombaton fél kettõ körül érkeztünk Györkre, a
helyi nyugdíjasok által szervezett Alsó Galgamenti
Találkozóra, ahol már javában folyt a vendégfogadás. Kedvesen és örömmel vártak szomszédaink,
ami azt is jelentette, hogy az öltözõjét senki sem
foglalhatta el száraz torokkal… A hévíziek egy
gyors beöltözés után vidáman keveredtek a régi ismerõsökkel, s volt még idõ egy kis üdvözlésre, beszélgetésre is.
Fél három körül a Polgármester Úr üdvözölte a
megjelenteket, és köszöntötte a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub tagjait. A meghívóból ugyan nem tudtuk
meg, de amint itt kiderült, a nyugdíjas klub megalakulásának a 35. évfordulóját ünnepelte ezzel a találMÁJUS

Vasárnap hétkor indult Hévízrõl a kisbusz, amivel
a Hagyományõrzõ Csoport Pávaköre Székesfehérvárra indult. Nagy megmérettetés várt a csapatra, hiszen országos minõsítõ versenyre indultunk.
Az odefelé vezetõ úton egy kis feszültség volt a levegõben, amit többféle módszerrel igyekeztünk olda-
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ni. Hál’Istennek az egyik igen célravezetõ volt, s mire elhagytuk Pestet, már vígan zengtek a „bemelegítõ” nóták. Pillanatok alatt Fehérváron voltunk, s
gyorsan megtaláltuk a mûvelõdési központot. A recepcióstól Hajdú Pityu, az együttes egyik vezetõje
kiügyeskedett egy „önálló” öltözõtermet a hévíziek
számára, amivel igen meg voltunk elégedve. Itt öltözhettünk, készülhettünk kedvünkre. A beénekléssel sem zavartunk senkit, bár szó ami szó, a jó
hosszú folyosó végéig kihallatszott az ének.

Szóval az volt a kérdés, hogy mivel foglaljuk el
magunkat az eredményhirdetésig. Végül kitaláltuk,
hogy meglátogatjuk a Bory várat, Székesfehérvár
egyik nevezetességét. Nem bántuk meg, mert egy
tüneményes váracska, amelyet egy szobrászmûvész
tervezett és épített. Szép szobrai is itt láthatók, igazán termékeny mûvész volt. Mindenkinek ajánlom
figyelmébe ezt a kis várat, aki Fehérvár felé jár.

Székesfehérvár gyönyörû!
Hetedikként léptünk színpadra, s be kell vallanom, hogy igen nagyon izgultam a csapatért. Nehogy valami közbejöjjön, valami nem várt esemény,
ami megzavarhatja a jó szereplést. De szerencsére
nem jött közbe semmi! A pávásaink dala úgy zengett, hogy talán még a város túloldalán is meghallották! És nem csak hogy hangosan szólt a dal, de
milyen szépen! A zsûri persze buzgón jegyzetelt. De
szerettem volna látni, hogy mit írnak!
A végén szinte dörgött a taps, olyan nagy siker
volt. És hozzá kell tennem, hogy nagyrészt a „riválisok” tapsoltak a közönség soraiban. Hát ez nagy
boldogság volt a csapat számára, de én is majdnem
kiugrottam a bõrömbõl a nagy siker láttán.
Na és ahogy vonultak vissza „beöltözve”, ezer bámuló szem tapadt rájuk, mert nem mindenki ismeri
vidékünk viseletét. Én is mindig hosszan elnézem
azt a nem hivalkodón színes, másokhoz képest kissé
visszafogott, de pont ezért olyan nagyon szép ünnepi viseletet, amit a Galga-menti hévíziek hordanak.
Tizenegy órára már túl is voltunk a nehezén. Tizenkettõ elõtt már ebédelhettünk, s még rengeteg
idõnk volt az eredményhirdetésig. (Az ebéd persze
szintén megér egy misét hiszen Mészáros Tamás jóvoltából olyan fergeteges jókedv lett úrrá a csapaton, hogy végig hahotáztuk az egészet. A fõnök úr is
megjegyezte távozásunkkor, hogy ilyen jókedvû csoportja még soha nem volt…)

12

A Bory vár
Hamar eltelt az a két óra szabadidõ, amit az eredményhirdetésig élvezhettünk, indultunk tehát vissza
a mûvelõdési központba. A színházterem már tele
volt, s mindenki a zsûri döntésére várt. A zsûri persze váratott kissé magára, ahogy az „meg van írva a
nagy könyvben”, de egyszer mégiscsak jött, és hirdetett. A Galgahévízi Pávakör eredményét szinte a
legvégén ismertette, és ez azt jelentette, hogy
ARANY minõsítést szereztünk! Mondanom se kell,
hogy ez a legjobb eredmény, illetve ennél csak egy
jobb van, az „aranypáva”, de azt csak kivételesen
osztják ki. Gyanítom, hogy egy-két éven belül erre
is esélyünk van. El kell azt is mondanom, hogy
arany minõsítést is csak kevesen kaptak. Gyönyörû
nap volt, nemcsak eredményes, de nagyon jó hangulatú is.
Befejezésül, pedig szívbõl gratulálok a Hagyományõrzõ Együttesnek, kívánom, hogy legközelebb,
vagy azután szerezzék meg a ritka kincset, az
Aranypávát. De talán még ennél is fontosabb, hogy
érezzék magukat jól így együtt, továbbra is örömmel és szívbõl daloljanak!
Mészáros Zsuzsa
MÁJUS
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EGYHÁZI HÍREK

Mátraszentimre – Fallóskút

Bérmálás: május 27., szombat,
délelõtt 10,30 órakor
Dr. Beer Miklós püspök atya bérmál

Az év ünnepei a fallóskúti zarándokoknak

Május 14. Máriabesnyõre zarándoklunk. Az utazást mindenki egyénileg intézze. Ünnepi szentmise 10,30-kor lesz. Templomunkban vasárnapi miserend lesz.
A május 7-i perselypénzt templomunk felújítására ajánljuk fel
Május 14-én a persely gyûjtés az árvízkárosultak
javára történik.
Május 13-án, szombaton délelõtt 9 órakor lesz a
gyerekeknek az énekpróba a plébánián.
Márciusban és áprilisban a legszorgalmasabb ministránsok: 1. Dolányi Balázs,
2. Zengõ Gergely,
3. Tolnai B. Pál,
4. Mészáros Ádám
Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk.Isten fizesse meg!

% % FOCIHÍREK % %
Kistarcsa – Galgahévíz
4:3
Csapatunk késõn kapott észbe, és így már nem
maradt idõ az egyenlítésre.
Góllövõ: Maka László (2) és Aszódi Zoltán
Galgahévíz – Pécel II.
4:2
Helyenként jó játékkal sikerült kivívni a várva
várt gyõzelmet.
Góllövõ: Maka László (2), Gódor Gergõ és
Bratkovics Attila
Gödöllõ II. – Galgahévíz
1:0
A múlt heti gyõzelem után egy borzasztó vereség
gyenge teljesítménnyel párosulva
Galgahévíz – Valkó
2:3
Az eredmény miatt csak saját magunkat okolhatjuk, ugyanis az elsõ félidõben kimaradt négy-öt
gólhelyzet önmagáért beszél.
Góllövõ: Bankó Gergõ és Bolbás Norbert
Mészáros Csaba
MÁJUS

2006-05-08
MÁJUS
15. Egész napos
Szentségimádás
24. Keresztények
segítése
25. Urunk mennybemenetele
31. Szûz Mária Királynõ
JÚNIUS
03. TEMPLOMSZENTELÉS (de.10
órakor)
04. Pünkösd
11. Szentháromság
vasárnapja
15. Úr napja
23. Jézus Szíve Ünnepe
24. Szûz Mária Szeplõtelen szíve
29. Szent Péter és Pál
apostolok
JÚLIUS
02. Sarlós Boldogasszony
16. Kármelhegyi Boldogasszony
26. Szent Anna
AUGUSZTUS
05. Havas Boldogasszony
06. Urunk színeváltozá
sának ünnepe
13. Mária a Bûnösök
menedéke, a
megértõk ünnepe
15. Nagyboldogasszony
20. Szent István király
ünnepe
26. Szûz Mária a betegek gyógyítója

SZEPTEMBER
08. Szûz Mária születésének ünnepe
12. Mária neve
14. Szent Kereszt felmagasztalása
15. Fájdalmas Anya
22. Erdõk Királynõje (a
kápolnánk felszentelésének búcsúja)
24. Fogolykiváltó Boldogasszony
OKTÓBER
07. Rózsafûzésr
08. Magyarok nagyasszonya
15. Egész napos
Szentségimádás
23. Nemzeti Ünnepünk
NOVEMBER
01. Mindenszentek
02. Halottak napja
05. Szent Imre ünnepe
19. Szent Erzsébet
ünnepe
21. Szûz Mária bemutatásának ünnepe
26. Krisztus Király
ünnepe
DECEMBER
03. Advent elsõ vasárnapja
06. Szent Miklós ünnepe
08. Szeplõtelen fogantatás ünnepe
24. Szenteste
25. Karácsony
26. Szent István elsõ
vértanú
27. Szent János apostol
29. Szentcsalád
31. Szilveszter

Minden hónap 12-rõl 13-ra virradó éjszaka
virrasztás, engesztelés.
A szentmisék minden ünnepen, szombaton
és vasárnap déli 12 órakor kezdõdnek.
Máriát dicsérni hívek jöjjetek!
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
ÁPRILISBAN TÖRTÉNT
2006 április 27-én zajlott le a 9. Regionális Föld Napja
Zsámbokon négy település kezdeményezésére, öt település részvételével, a Galgamenti Népfõiskola és a társszervezõk: Bajza Lenke Általános Iskola, Kacó Óvoda,
(Zsámbok) segítségével, a Szelektív Kft. szponzorálásával.

Óvodások délelõttje – témája:
A kedvenc kirándulóhelyeink
A zsámboki Kacó Óvoda szervezésében a délelõtti programon nagyon jól érezték magukat az óvodás nagycsoportos
gyerekeink, akik idén Zsámbokról, Galgahévízrõl és Boldogról érkeztek.
A háttérben az ovisok munkáit csodálhattuk meg, s ismerhettük meg kirándulóhelyeiket, sátortáborozásukat, hegyre
vezetõ sétájukat, a patakra, az állatkertbe tett kirándulások
élményeit. Szép munkáikat társasjátékkal jutalmaztuk.
A Föld Napi program köszöntõkkel kezdõdött, az iskola
igazgatónõje üdvözölte a gyerekeket a képviselõtestület és a
polgármester úr nevében is.
A középsõsök elõadása az Aranytarajos kiskakas történetét elevenítette fel, mondókákkal, verssel, zenével, énekkel.
Nagyon színvonalas, szép mûsor volt, köszönjük gyerekek,
óvó nénik!
A játékok sora az Ellentét kitalálós játékkal kezdõdött.
Például tél-nyár, falu-város, ég-föld, sorolták ügyesen a gyerekek, majd a felismert kép ellentétét megrajzolták, versekkel, mondókákkal elõadták a fogalmat és ki kellett találni a
többieknek, mi lehetett az eredeti kép.
Jó nehéz feladat volt, de ügyesen megoldották az apróságok, némi felnõtt segítséggel.
Jött a hátizsákba pakolós játék. Minden csapat egy csomó holmit kapott, abból csak tíz darab volt alkalmas a kirándulásra, a többit ki kellett hagyni a túrazsákból.
Utazásra is keltünk, mégpedig hajóval a lakatlan szigetre.
A székadogatós játék lényege az volt, hogy székekre álltak
a gyerekek, jó szorosan összekapaszkodtak, hogy egy széket
fel lehessen venni hátulról, elõre kellett adogatniuk, majd azt
a sor elejére tenni és egyet továbblépni, az új székre, mellyel
hátul ismét felszabadult egy szék. Ilyen szép lassan lehetett
átkelni a tengeren. Ügyes, összerendezett mozgást és odafigyelést igényelt a feladat, szerencsére senki nem pottyant
tengerbe és mindenki „partot ért”.
Természetesen a finomságok sem maradhattak el, limonádé és biogabona ropit kaptak tízóraira a gyerekek.
Végül egy daltanulással és „szervusz kedves barátom”
játékkal búcsúztak a résztvevõ gyerekek egymástól és az
óvónéniktõl. Köszönjük szépen a mûvelõdési ház, az óvoda
szervezõi munkáját, szívesen találkozunk õsszel velük ugyanott!

Iskolások délutánja – Témája: Települési
Öröm-Bánat térkép és akadályverseny
A szokásos beköszöntõ után bájos, kedves Föld Napi tavaszi mûsorral leptek meg minket a zsámboki iskolás
gyerekek. Köszönjük szépen a felkészítõ pedagógus áldozatos munkáját és a gyerekek elõadását.
A 10-10 fõs csapatok tagjai, 5. és 6. osztályos tanulók
március elején kapták meg a feladatot, miszerint készítsék
el településük öröm-bánat térképeit, melyeket az összegyûlt négy település iskolásai elõtt be is kell mutatniuk.
Két csapat verses produkcióval, egy csapat párbeszédes jelenettel és a negyedik csapat idegenvezetõs bemutatással
adta elõ, mik a szívüknek kedves, illetve szomorúságot okozó dolgok, élõlények, növények, hulladékok stb. lakóhelyükön.
Ezután villámkérdésekkel hangoltuk a gyerekeket a következõ akadályversenyre.
Akadályverseny állomásai
– növényismeret, állatismeret
– tájházi bemutató és totó a régi népi élet kellékeirõl
– hulladékválogatási ismeretek (kukaismeret: szemét,
száraz, intim)
– Zsámbok értékeirõl totó
A csapatok hamar és egész ügyesen oldották meg a feladatokat. A mûvelõdési házban a Körforgás (Öko-Pannon
Kht. anyaga) videofilmmel bemutattuk számukra, mi lesz
a begyûjtött hulladékok sorsa, ismét villámkérdésekkel dolgoztuk fel a látottakat, hallottakat.
Végül az eredményhirdetésre és gabonaropi evésre, limonádé ivásra került sor.
Értékes nyereményeket kaptak a csapatok, „BarangoLó” társasjátékot, Természetbúvár újságokat, Süni, Vadon újságokat, könyvutalványt, oktatási segédanyagokat és
hulladékkal kapcsolatos CD oktatófilmet.
Az elsõ díjat, a 10.000 Ft-os könyvutalványt Zsámbok,
Bajza Lenke Általános Iskolája nyerte, a másodikak a turai
5. osztályosok lettek, 8.000 Ft-os könyvutalványt vihettek
haza, a harmadikak 6.000 Ft-os könyvutalványt kaptak,
Galgahévíz 5.A osztályosok csapata vihette haza, a negyedik díjat, a 4.000 Ft-os könyvutalványt Vácszentlászló 5.
osztályos csapata nyerte. Ezeket a díjakat a Szelektív Kft.
ajánlotta fel erre az alkalomra.
Köszönjük az iskola lelkes pedagógusainak segítségét, a
mûvelõdési ház dolgozóinak munkáját, a tájház bemutatását és az egész szép napot, amit Zsámbokon tölthettünk.
Biztos vagyok benne, hogy barátságok, ismeretségek kötõdtek, kinyílt jobban a környezõ világra a gyerekek szeme.
Késõbb is észre fogják venni, ha szemetes a lakhelyük, ha
szépül az utcájuk, és a szebbé tételben kiveszik aktívan a
részüket.
S. Nagy Andrea

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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