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PÜNKÖSD VASÁRNAP
Pünkösd napján lépett az egyház a
világ színpadára. Mi az egyház? Egy
hatalmas közösség. Isten népe. Egy
csodálatos társaság, melynek látható
feje a római pápa. Vezetõi: a több
mint 2500 püspök, és többszázezer
fõs papság, tagjai pedig ti vagytok,
kedves Hívek, sokmillió testvéretekkel együtt!
Az egyház tehát hierarchikus közösség. Mindnyájan egyenlõk vagyunk a kersztség révén, de a papi
rend folytán lényeges különbség van
a felszentelt papság és a hívek úgynevezett „általános” papsága között.
Minden vasárnap elimádkozzuk a
Hiszekegy-et: „Hiszek az egy, szent, katolikus és
apostoli Anyaszentegyházban…” Ez az egyház sajnos szétszakadt a történelem folyamán. Imádkozzunk a keresztények egységéért!
Ez az egyház Szent. A történelem folyamán sok
szereplõ tapadt rá; van sok hiba, bûn, tökéletlenség
ma is… Ezen ne csodálkozzunk!
Apostoli ez az egyház, mert visszavezethetõ az
apostolokra. Kétezer éves, és mégis mindig fiatal.
Legyünk büszkék, hogy ennek a szent egyháznak
vagyunk a tagjai!
Ez az egyház szilárd, és fennáll a világ végéig:
örök!
A római Szent Péter Bazilika gyönyörû kupolájának belsején, két méteres mozaik betûkkel kirakva,
ez az írás olvasható: Te Péter, azaz kõszikla vagy, és
erre a sziklára építem egyházamat és a pokol kapui
nem vesznek erõt rajta…

Hol van a hatalmas asszír és
babilóni birodalom? Hol van a még
hatalmasabb római birodalom, hol
van Napóleon világuralma? Csak a
történelemkönyvekbõl hallunk már
róluk. De az egyház - amely megkeresztelte a barbár népeket, a keleti
és nyugati gótokat, amely látta a virágzó középkort, átélte a reneszánszt, a humanizmust, az úgynevezett felvilágosodást, a liberalizmust, a modernizmust… - ma is él.
És élni fog, amíg ember él a Földön.
Milyen tagjai vagyunk mi az egyháznak? Erõs-e hitünk?
Vigyétek haza a Szentlélek tüzét és a szent hitet.
Hitvalló katolikusnak lenni mindig nagy felelõsséget
jelentett.
A hit cselekedetek nélkül halott. „Nem mind, aki
mondja: Uram, uram… megy az Isten országába,
hanem aki Atyám akaratát cselekszi, az megy be Isten országába…” – mondta Jézus.
Gyakorolom-e hitemet? Gyónok-e, áldozok-e,
imádkozom-e? Isten tíz parancsát megtartom-e?
Gyermekeim vallásos nevelésérõl gondoskodom-e?
Elküldöm-e hitoktatásra gyermekeimet, vagy pedig
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nem törõdöm ezzel? Kedves szülõk! Vigyázzatok,
hogy ne csalatkozzatok!
Mit visztek haza most a pünkösdi tûzbõl? Azt,
hogy a hit fáklyáját odaadjátok gyermekeitek, unokáitok kezébe… Ez a legnagyobb ajándék, amit adni tudtok! Nem a kerékpár, nem a karóra, nem az
autó, hanem a vallásos meggyõzõdés. Ha úgy nevelitek gyermekeiteket, akkor öreg korotokban is gondotokat viselik majd.
Sajnos, manapság a fiatalok megfeledkeznek idõs
szüleikrõl. Nemcsak a szûk lakás miatt, érzelmileg
is elhanyagolják õket.
Keresztelõ Szent János számára Isten lelke a galambot, a szelídség jelképét választotta. A sokaság
számára pedig a tûzét. Van belsõ tûz: ez az imádság
heve. Van külsõ tûz is. Ez pedig a szeretet melege.
Isten lelkét akkor nyerhetjük el, amikor az apostolok példája nyomán telítve vagyunk imádságos lelkülettel, és szeretettel. A szép Pünkösdnek ez a legbiztosabb záloga: sokat imádkozzunk és még többet
szeressünk!
Miklusiak Krzysztof

§

Mende, 2006. június 30. – július 1.

ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP

A Képviselõ-testület a 2006. május 30-án tartott
ülésén elsõ napirendként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2005-2006. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg. Vandornyikné Sára Ilona igazgató asszony részletesen elemezte elõterjesztésében
a pedagógiai munkát. Szólt a zeneiskoláról, zeneoktatásról, statisztikai táblákon keresztül elemezte a
tanulói létszám adatokat, valamint bemutatta a pedagógus és fizikai állomány összetételét. Írásos
anyagban bemutatta a gyermekek továbbtanulási elképzeléseit. Részletesen elemezte az általános iskola
költségvetését, megállapítva, hogy az önkormányzat
a mûködés feltételeit biztosította. Az intézmény kapcsolatrendszerét pozitívan értékelte. Jelezte, hogy
szükséges lenne az épület nagyobb volumenû felújítása. A Képviselõk hozzászólásukban pozitívnak értékelték az intézmény munkáját, amit az is bizonyít,
hogy a tanulók nem mennek el más intézményekbe.
A testület tagjai elismerték és megköszönték az intézményvezetõ és pedagógusok munkáját. A polgármester Úr tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a mérnöki elõkészítése megtörtént az intézmény felújítási
tervének. A 100 millió Ft-ot meghaladó nagyságren-
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„Jöjj el!”
II. Váci Egyházmegyei Találkozó
Az imaév jegyében nemzetünk lelki
megújulásáért.

§

dû felújítási anyag a kiírásra kerülõ pályázat esetén
azonnal benyújtható.
Második napirendi pont volt a Csemetekert
Napköziotthonos Óvoda 2005-2006. évi munkájáról
szóló beszámoló. Pintér Mihályné intézményvezetõ
szintén részletes írásos elõterjesztésben elemezte az
óvodai munkát, a személyi és technikai feltételeket.
A maga és intézményi munkatársai nevében megköszönte az épület felújítási munkálatokat, megemlítve, hogy a mûködés közben történõ felújítás okoz némi nehézséget, de ezeket örömmel oldják meg. Fotó
dokumentációkat mutatott Képviselõ-társainak a felújítási munkákról. A Képviselõk szintén pozitívan
szóltak az óvoda szakmai munkájáról, és javaslatokat tettek a felújítással párhuzamosan a növényzet
ritkításra.
Egyebek napirendi pont keretében Polgármester
Úr tájékoztatta a képviselõket az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekrõl. Tájékoztatást adott
arról, hogy a Kommunál Kft. és Szelektív Kft. taggyûlése elfogadta a tavalyi év zárási adatait. Megemlítette, hogy a közeljövõben reális esélye van annak, hogy a szennyvízdíj megállapítása újra napiJÚNIUS
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rend kell legyen, Tura és Galgahévíz Képviselõ-testületének közös ülésén. Szólt továbbá arról, hogy a
Viziközmû Kft. is megtartotta hasonló napirendû
taggyûlését. Ismertette a kókai zeneiskola jövõjével kapcsolatos elképzelését, valamint azt hogy a zeneiskola 409.000.- Ft támogatást kér, figyelemmel
arra hogy az eredeti megállapodás nem tartalmazott fizetési kötelezettséget. A kókai zeneiskola és a
Polgármesteri Hivatal jelezte, hogy valószínû a továbbiakban nem lesz lehetõsége a kihelyezett zenei
tagozatot mûködtetésére Galgahévízen. A testület
200.000.- Ft átutalását engedélyezte a kókai zeneiskolának, és felhívta a polgármester figyelmét arra,
hogy az új konstrukcióban történõ zeneiskolai mûködés személyi és tárgyi feltételeirõl tárgyaljon az
aszódi Podmanczky zeneiskola vezetõjével, Rónai
Lajos igazgató Úrral. Természetesen a helyet, a fûtést, a világítást ingyenesen biztosítjuk. Szólt továbbá arról, hogy a Gimnázium tanuszodájának mûködtetése tárgyában készült szerzõdés-tervezetet elemezzük és ezt követõen kérjük majd a testület állásfoglalását.
A Képviselõk az egyebek napirendi pont keretében döntést hoztak arról, hogy amennyiben az
Egészségház területe szakmailag megosztható, a
rendelõ mögötti területen kialakítható telket
Darnyik Ágnes megvásárolhatja lakóház építése
céljából.
A testület meghatalmazta a Pénzügyi Bizottságot,
hogy megoszthatóság esetén a vételárra tegyen javaslatot. A testület 50.000.- Ft összeget biztosít arra, hogy az általános iskola által szervezett nyári táborozásban Balatonfenyvesen résztvevõ gyermekeket, az arra leginkább rászorultakat, a tantestület
támogatásban tudja részesíteni.
Döntés született továbbá arról, hogy szakmai
egyeztetést, tervezést követõen Benkõné Nagy Veronika a jelenlegi virágboltja mellé megépíthet területbérleti szerzõdés alapján egy újabb 60 m2-es üzletet. A Képviselõ-testület felhívta a Pénzügyi bizottságot, hogy a bérleti díj összegére tegyen javaslatot.
Elfogadták a Képviselõk a Gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló önkormányzati rendeletet, ami
az Önkormányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ.
Tájékoztatást adott továbbá a polgármester Úr,
hogy Szelevény és Kisoroszi településeket, az Õket
sújtó árvíz miatt 50.000.- Ft - 50.000.- Ft-al támo-
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gatta az Önkormányzat nevében. Ismertette továbbá, hogy a Kistérségi Társulás ülésein folyamatosan
részt vesz, és bemutatta a Gödöllõi Túrisztikai
Egyesület 10 éves fennállása alkalmából a Lázár
Lovasparkban, mint alapítónak átadott plakettet és
emléklapot. Elmondta továbbá, hogy a plakett átvételekor fellépett a Galgahévízi Hagyományörzõ
Együttes és nagy sikert aratott.
A Polgármester Úr tájékoztatást adott az idei Faluünnep elõkészítésérõl, a programokról, amelyrõl
részletesen szólunk havi újságunk e számában.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal mûködését érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök
rendelkezésére.
Tisztelettel :
Dr. Král László
h. jegyzõ

ÉPÜL AZ ÚJ ÓVODA
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FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk aTisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei
Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata és
Áldozatsegítõ Szolgálata Gödöllõn, a Petõfi S. utca 6-10.
Szám alatt a Rendõrkapitányság épületében minden
hónap elsõ csütörtökén 10-13 óráig legközelebb június
1-én, kihelyezett ügyfélfogadást tart!
1. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat vitás jogi ügyekkel
kapcsolatban egyszerûbb ügyekben INGYENES JOGI
TANÁCSOT AD a hivatal, bonyolultabb esetekben pedig
határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetõség. Jelenleg még csak peren kívüli ügyekben készítenek beadványt, okiratot, ill. keresetlevelet, valamint
adnak jogi tájékoztatást - jogi képviseletre azonban még
nincs lehetõség.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
- aki szociálisan rászorult, s az 1 fõre jutó nettó jövedelem a közös háztartásban élõknél nem éri el a nyugdíjminimumot /25.800.- Ft/, azoknak nem kell fizetni a jogi
segytségnyújtásért,
- ha ez az összeg a minimálbér /62.651.- Ft/ és a nyugdíjminimum /25.800.- Ft/ közé esik, az ügyvéd munkadíját
/amely 2.875.- Ft + ÁFA óránként/ az állam megelõlegezi, s azt csak 1 év múlva kell csekken visszafizetni.
2. Az Áldozatsegítõ Szolgálat bûntetõügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást ad jogaikról, az elérhetõ szociális és társadalombiztosítási, egészségügyi ellátásokról, ezek igényléséhez szükség szerint érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt, indokolt esetben bûntetõügyi beadvány, kereset készítésében szakjogászi segítséget biztosítunk /6 hónapon belül/ szociális rászorultság
esetén /123.302.- Ft/fõ jövedelem határig/, - a helyszínen
velünk közösen félfogadást tartó- Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat által biztosított Nép Ügyvédje útján.
Emellett anyagi támogatást is tudunk nyújtani a bûncselekmények áldozatainak.
Azonnali pénzügyi segélyt kaphat – méltányossági
alapon – a bûncselekmény utáni 3 munkanapon belül igényelve bármely bûncselekmény kapcsán, ha átmenetileg
olyan anyagi helyzetbe került, amit egyedül nem képes
megoldani /utazásra, szállásra, étkezésre, gyógyszere, temetési költségre/
Állami kárenyhítésre is jogosult lehet a sértett és
együtt élõ családtagja – az itt megjelölt szociális rászorultság esetén, ha személy elleni, szándékos, erõszakos
bûncselekmény áldozata lett és súlyos egészségkárosodást szenvedett /ami legalább 8 napon túl gyógyuló/ vagy
elhunyt. Erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet
elõterjeszteni formanyomtatványon és rendõrségi igazolás is szükséges hozzá. A számlákkal igazolt költségeket,
keresetkiesést, temetési költségeket tudjuk kompenzálni.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
1116. Budapest, Hauszmann Alajos u. 1.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálata
1116. Budapest, Hauszmann A.u.1.
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A mûvelõdési ház híreibõl
Galgahévíz minden polgárát
szeretettel várjuk a 17. FALUÜNNEP
alábbiakban olvasható programjaira!
Dr. Basa Antal
polgármester

FALUÜNNEP PROGRAMTERV
JÚLIUS 7. PÉNTEK
18,00 Szabadtéri szentmise a Szentandrás Dombon
JÚLIUS 8. SZOMBAT
07,00 Horgászverseny a Bika tónál
10,00 Játékos délelõtt a Csemetekert Óvodában ugrálóvár, arcfestés, játékmotorozás,
bábjáték
15,00 A faluünnep megnyitása Dr. Basa Antal
polgármester
20 év c. kiállítás és a rajzkiállítás megnyitása
Ünnepi mûsor a 20 éves II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub tagjainak köszöntésére (Bag, Kartal, Hévízgyörk, Tura)
17,00 A Csemetekert Óvoda felújításának bemutatása
19,00 Faluünnepi gálamûsor
Wadu-Ryu karate bemutató
Folklór mûsor
JÚLIUS 9. VASÁRNAP
10,30 Ünnepi szentmise a templomban
14,00 Alsó Galgamente Kupa - kispályás labdarúgó bajnokság a sportpályán

Figyelem!
CSIKI CSABA
csíkszentdomokosi fotómûvész képeibõl
kiállítás látható a
mûvelõdési ház nagytermében.
Nyitvatartás:
H-P: 10,00 – 16,00
Vagy megbeszélés szerint.
Tel.: 460 006

JÚNIUS
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Pedagógus nap
Ajándék vagy
Egy világban,
Mely elfelejtette,
Mi a való és igaz,
- õszinteséged utat mutat.
Egy világban,
Mely elidegenedett
- törõdésed utat mutat.
Egy világban,
Mely önzõvé lett
- önzetlen szíved utat mutat.

Június elsõ vasárnapján ünnepeltük a pedagógusokat. Hagyományainkhoz híven a polgármesteri hivatal
tanácstermében köszöntöttük az óvó néniket, a tanítókat és a tanárokat. A gyerekek szép kis mûsorral kedveskedtek, dr. Basa Antal polgármester úr pedig a falu
és az önkormányzat nevében köszöntötte a megjelent
pedagógusokat. A meghitt mûsor után szerény kis fogadás várta a vendégsereget.
M. Zs.
Köszönet a gyerekeket betanító pedagógusoknak,
Kovácsné Kolesza Andreának, Pintér Katalinnak, Kuti
Józsefné Marikának és Gombosné Csákány Ibolyának.

Egy világban,
Mely elfelejtette miben, hogyan,
S miért higgyen
-minden jóban való hited utat mutat.
Ajándék vagy úgyhogy
Ne változz meg soha,
A világnak úgy kellesz, ahogy vagy!

Tisztelt Idõskorúak, Betegek!
Jelzõrendszeres ház segítségnyújtásra van lehetõség. Felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik egyedülállóak, és gyors segítségre van szükségük, hogy jelentkezzenek az orvosi rendelõben! Feltétel, hogy vezetékes telefonnal rendelkezzen. Bõvebb felvilágosítást is a
rendelõben lehet kérni!
Segítséget is szeretnénk kérni, mégpedig otthoni
ápoláshoz, olyan személyektõl, aki szívesen segítenének olyan családokon, amelyek beteg családtagjaikat
csak részben tudják ápolni, (természetesen a fizetség
megállapodás szerint történne az elvégzett munka ill.
idõ arányában). Jelentkezés az orvosi rendelõ, Dr. Basa
Antalnénál.
Dr. Basa Antalné

JÚNIUS
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Az óvodában történtek
Baba - Mama Klub
a Csemetekert Óvodában
Néhány évvel ezelõtt láttam meg elõször a gyermekorvosi rendelõ várótermének hirdetõ tábláján a Baba –
Mama Klubról szóló értesítést. Akkor még nem lévén
gyermekem (véletlenül keveredtem az említett helyre), igen távolinak tûnt az egész, mégis elgondolkodtatott, mit is takar pontosan. Az élet úgy hozta, hogy mára tudom, sõt becenevét is ismerem: Baba klub…
Kéthetente szerdán, 15-20 galgahévízi 1-2-3 éves kisgyermek úgy pihen le ebéd után, hogy amikor felébred, anyukája ígérete szerint, elmehet az óvodába,
hogy két óra hosszat hasonló korú társaival ismerkedhessen, játszhasson anya jelenlétében egy óvó néni felügyeletével. A korábbi években az óvónõk felváltva végezték ezt a felügyeletet, az idén azonban úgy alakult,
hogy egész éven át egy óvó néni fogadta a babákat és
édesanyjukat. Ez lehetõvé tette, hogy az ilyen korú
gyerekek számára oly fontos kötõdés kialakuljon. Már
érkezéskor Csörgi Kati óvó néni egy-egy mondata
után: „Jaj de jó, hogy eljöttél’” vagy „Már úgy vártalak!” úgy éreztük, fontosak vagyunk, örülnek nekünk.
Ezt az érzést erõsítette bennünk bármelyik óvónõvel,
vagy óvoda többi dolgozójával való találkozásunk.
Többnyire valamelyik csoportban töltöttük az idõt játékkal, beszélgetéssel, hol gyermekünk szoros kötelékében, hol más gyermekének társaságában, hol „Mama klubot” alakítva. Az ünnepek a mi körünkben is beköszöntek. Sok izgatott szempár, dobogó szívecske
várta itt, hogy életében elõször találkozzon a Mikulással. Jó idõben az óvoda udvar rejtelmeivel ismerkedtünk.
Nagyszerû volt megtapasztalni, hogy az év kezdetén
még többségében visszahúzódó, édesanyjukba kapaszkodó, egymás mellett játszó gyerekek hogyan nyíltak
ki a foglalkozások során. Néhány hete figyeltünk föl
rá, hogy akik hónapokkal ezelõtt hangos sírás közepette „ölre mentek” egy-egy játékért, most visszaadják az
elgurult labdát annak, aki éppen játszik vele, és már
nem egymás mellett, hanem együtt labdáznak, autóznak, versenyeznek jókedvûen, kacagva. Tanúi lehettünk, hogy az a kisfiú, aki hónapokig csendesen figyelt,
játszott egyedül és riadtan kereste édesanyját, ha néhány lépéssel arrébb ment, az utolsó alkalommal õ tartotta szóval a jelenlévõket. Formálódtak egyenként, s
valamiféle közösség is kialakult. Ez azért nagyon hasznos, mert ezek a gyerekek egy óvodai csoportot alkotnak majd a következõ tanévtõl. Jó tudni, hogy amikor
gyermekeink elszakadnak tõlünk, ismerõs környezetbe, ismerõs óvónõk és társak közé kerülnek. Ez a foglalkozás megkönnyíti beilleszkedésüket.
Nemcsak a gyerekek, hanem az édesanyák (esetenként egy-egy édesapa) közössége is épült. Barátságok
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születtek, megosztottuk gondjainkat, örömeinket, tapasztalatainkat. Sokszor jól szórakoztunk csemetéink
botladozásain, próbálkozásain.
Köszönjük az intézmény összes dolgozójának az ötletet, a megvalósítást. Csörgi Kati óvó néninek pedig töretlen derûjét, lelkesedését, szolgálatkészségét, tanácsait, kedves szavait, jó humorát. Köszönjük, hogy elhitették velünk, itt szeretnek minket, itt jó lesz óvodásnak lenni.
A Baba – Mama Klub édesanyák nevében:
Horváthné Bankó Edit
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SULI-HÍREK
Hamarosan itt az évvége. Az utolsó hajrá is elkezdõdött, év végi felmérõk, beszámolók, javítások. Reméljük mindenkinek sikerül magasabb évfolyamon folytatni tanulmányait. Meglátjuk…
Április hónap tanulói: 1. o. Bakk Zsófia, 2. o. Hubert Henrik Levente, 3. o. Vanó Tamás, 4. o. Zengõ
Gergely, 5. a. Szabó Máté, 5. b. Páldi Zoltán; 6. o. Mészáros Tímea, 7. o. Nagy Enikõ, 8. a Labáth Zita, 8. b.
Hajdu Hajnalka

Májusi események:

Papírgyûjtés során 8105,- kg papírt gyûjtöttek a diákok. A kapott összeget az osztályok és a diákönkormányzat között osztjuk szét.
Rendhagyó énekórán tuba kvartettet hallgathattunk budapesti zeneiskolások elõadásában.
Osztálykirándulások:
1. o. Budapest
2. o. Gödöllõ
3. o. Jászberény - Gyöngyös
4. o. Budapest
5. a. Budapest
5. b. Budapest
6. o. Balassagyarmat – Ipolytarnóc
7. o. Nyíregyháza
8. a. Herend – Veszprém – Zirc – Székesfehérvár
8. b. Pécs
2006. 05. 25. Szépolvasási verseny-alsó tagozat
Eredmények: 4.o. I. Móró Judit II. Meskó Mónika
III. Pethõ Levente 3.o.: I.Szilágyi Dorottya; II. Simkó
Tamás; III. Ruff Ágnes és Benkó Ágnes; 2.o: I. Kosik
Botond; II. Szabó Petra; III. Izrael Kitti; 1.o.: I. Balla
Márton; II. Kovács Regina Klára; III. Bakk Zsófia és
Szabó Adrienn.
Logopédiai meghallgatás, zenei vizsgák is májusban voltak.
Május 31-én OKÉV mérés a 4. 6. és 8. évfolyamokon.

Júniusi elõzetes:
Június 2. (péntek) Éjszakai foci és kézilabda
Június 9. (péntek) 17 óra néptánc vizsga
Június 13. (kedd) 10 óra gödöllõi tûzoltóság bemutatója
Június 14. (szerda) tantárgyi vetélkedõ a felsõ tagozatnak, játékos ismeretszerzõ vetélkedõ alsó tagozatnak
JÚNIUS

13 órától jegyzáró konferencia
Június 15. (csütörtök) Utolsó tanítási nap Ki-MitTud?
Június 17. (szombat) 8.30-kor Ballagás, évzáró
G.Cs. I.

Pedagógus kirándulás
Az immár hagyományos pedagógus kirándulás ez alkalommal Pozsonyba és Bécsbe vitte az iskola pedagógusait.
Elõször Nyitrát érintettük, ahol a vár nevezetességeit tekintettük meg. Gyönyörû a kilátás a környezõ
hegyekre. Majd Szencen álltunk meg, ahol ebédeltünk.
Itt született Szenci Molnár Albert és ma még a városka egyharmada magyarul beszél. Pozsonyba érkezve
az óváros volt a célunk, majd a vár, a HRADZSIN következett. Sajnos az idõ esõre fordult és másnap estig
végig esõben utaztunk. Szállásunk Limbach-ban volt,
egy kastélyszerû hotelben, szõlõskertek és gyümölcsösök környezetében. Borsos áron ugyan, de a rendkívül
díszes, majdnem skanzennek ható hotel igazi kényelmet nyújtott.
Másnap Bécs következett – esõben. Csupán a központot, az Opera környékét és a Stephan dómot tudtuk
megtekinteni egy alapos bevásárlás után.
Hazafelé áthaladtunk a Lajta hegységen, majd a
Fertõ-tó melletti futóversenyt is láttuk.
Sopronnál érkeztünk vissza és egy kapuvári vacsora
után a késõ esti órákban mindenki fáradtan, de élményekben gazdagon ért haza. Csak az a fránya esõ ne
lett volna…
Jövõre talán Szlovénia következik.
Vígh-Tarsonyi László

FELHÍVÁS

Nyári tábor Balatonfenyvesen
Tábor idõpontja: 2006. július 29.- 2006. augusztus 5.
Tábor díja: 27.000,- Ft
Ellátás: étkezés ötször naponta.
Szállás: kõépületben;
Utazás: vonattal Aszódról, érkezés szintén Aszódra.
(Balatonfenyves – Aszód átszállás nélkül)
Programok: hajókirándulás, ping-pong verseny, foci, éjszakai horgászat, strand stb.
A nyaraló saját stéggel rendelkezik.
Jelentkezés: a tábor díjának befizetésével Csákány Ibolyánál az iskolában
Lehetõség van már iskolánkból elballagott, de még középiskolába járó gyerekek táboroztatására is. G.Cs.I.
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NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ
Május-júniusi programok
a Galgamenti Népfõiskolán
Befejezõdött az õsszel indult, kezdõ autogén tréning
csoport programja. Rekord nagyságú csoport indult 15
fõvel, rekord hosszú ideig tartott a foglalkozások sora.
Az, hogy kiben mit érlelt meg, kivel mi történt e tanév
alatt, mindenki magában világosan tudja, érzi, legfeljebb csoporttársaival érzékeltetheti. Felejthetetlenek
az itt átélt események, gondolom, ezzel õk is éppúgy
voltak, mint korábbi csoportok tagjai.
A nyári szünet elõtt Budapesten a Kheiron központban mód lesz egy hétvégét azoknak együtt tölteni, akik
a „Hidat építeni” önismereti csoportra el szeretnének
menni.
Június 14. szerda 18 óra:
Népfõiskolai záró rendezvény
Ismét véget ért egy év, egy sikeres év a Népfõiskolán. Sokféle program, rendezvény, sokszor elmélyült
pillanatok,
izgalmas
beszélgetések
tették
széppé a találkozókat. A legfontosabb pillanatok azok
voltak, amikor a közösség tartó, segítõ ereje kézzelfoghatóan megnyilvánult. Ezeket a pillanatokat szeretnénk újból átélni, a mûvészetek segítségével, záró rendezvényünkön.
Várjuk, hogy Te is aktívan járulj hozzá ehhez a találkozóhoz. Keress egy-két szép verset, könyvrészletet
amit felolvasol, vagy esetleg magnón, cd-n
lejátszható. Keress egy szép zeneszámot, hozz magaddal diát vagy cd-n képet, amit le tudunk vetíteni. Bármelyiket választod, mindenképpen szükség van egy
történetre is, hogy miért ezt választottad. Ez most
olyan találkozó lesz, ahol a meghívott vendég és a fõszereplõ is Te vagy.
Az est végén a Transzformáció játékot hívjuk segítségül, egy kis izgalmas gondolkodásra saját feladatainkról.
Sok-sok szeretettel várunk Benneteket erre a beszélgetõs, lelki élményt adó estre! Akik versekkel, zenével készülnek, kérjük, hogy 17 órára érkezzenek
meg.
“Terülj, terülj asztalkánk”-ra ismét várjuk házi finomságaitokat!
ÕSZI ELÕZETES
1. Grafológia tanfolyam indul, megfelelõ számú érdeklõdõ esetén, Földesi Éva grafológus elõadásán
megbeszéltek szerint. Jelentkezni a Népfõiskolán lehet.
2. A tavaly õszi születésterápia sikeres galgahévízi
lebonyolítása okot és reményt nyújt arra, hogy idén
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õsszel is kezdeményezzük a lehetõséget. 2006. szeptember 8-9-10. Részletek az évzárón és a Népfõiskolán.
3. Gödöllõn, TPW1 csoportot szervezünk szeptember 22-24-én. Szóljatok környékbeli ismerõseiteknek
is, ez a nagyszerû anyag, mely Beata Bishop, Londonban élõ terapeuta jóvoltából érkezett a messzi Angliából
hozzánk,
és
16-ik
éve
nagy
sikerrel zajlik szerte hazánkban. Kérésre Létay
Adrienne elküldi a részletes programot, õt hívjátok:
06-20-3431-041 sz. telefonon.

Az áprilisi Föld Napja képekben
(írásunkat lásd a májusi számban)
Hajóval
átkelés
a tengeren

A gyerekek
rajzán a tél
ellentéte a nyár

Hulladékválogatás az
egyik
állomáson
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ÉLETÜNK VALÓSÁGA
Rettenetes nagy hó volt. Olyan nagy, hogy térdig ért
az embernek, a mezõk állatainak, a nyulaknak nyakig.
Bejöttek a házak közé, ellepték a kerteket és keservesen sírtak éhségükben, mert nem jutottak a mezõ zöldjéhez, a fák alsó kérgéhez. Csak két szín volt a világon:
fehér és fekete. Az eget makacs hófelhõk lepték el és
minden nap esett a hó, vagy ónos esõ. Egyébként, akinek háza és valamilyen fûthetõ hajléka volt, na és jó
meleg prémes bundája, nem vette rossz néven a téltõl
ezt a túlzást. A múlt századokban, és jelenleg is, országunkban a földrajzi elhelyezkedés következtében a tél
az hideg volt, a nyár az meleg volt. Minden ember –
gazdag, vagyonos, vagy nincstelen – tudta a kötelességét. Beszerezni a télire valót. Élelmet, fûtõanyagot és
a szükséges ruházatot. Dolgozott tisztelettel, tette a
mindennapi dolgát, ügyet sem vetett a tõle távollévõ
ideológiákra, pártokra. Siratták, gyászolták szeretteiket, hozzátartozóikat, ha lesújtott az örök kaszás.
Örültek, vigadtak, ha új nemzedékkel gyarapodott a
család, vagy fiaik, leányaik a szerelemben boldogan
egymásra találtak. Úgy látogatta egymást a testvér,
rokon, szomszéd és jó barát - ha a vacsora után a nagy
hó miatt nem tudott hazaindulni, hogy el ne vesszenek
a hófúvásban, vagy ne tévedjenek el az úttalan, fehér
mezõkön - hogy napokig is vendégeskedtek.
Az idõ végtelen kereke forog. Sajnos sokszor olyan
irányt vett és vesz még napjainkban, amely széttépi a
múlt jó szokásait, a családi idillt, a jószomszédi viszonyokat, az egymásért való aktív és gyümölcsözõ életvitelt, a szolidaritást, az egymásért való becsületes,
egyetértõ küzdelmet. A múlt század közepén a nemzet
két ellentétes pártra szakadt, amely sajnos országunkat is háborúba sodorta. Testvérek, korábbi jó barátok
hamarosan gyûlölték egymást. Apák és anyák átkozták el fiaikat, vagy viszont. De a veszedelmes hóvihar,
gyakran egy tetõ alá kergette még a halálos ellenségeket is. És mert a magyar ember éppen olyan gyorsan
enyhül meg, mint amilyen gyorsan dühbe gurul, megesett, hogy a kényszerû együttlét kibékítette a gyûlölködõket, a korábbi ellenfeleket. A falusi házak búbos
kemencéje és annak melege, a szilvórium, a friss abált
szalonna, frissen sült kolbász, hurka illata és íze, az
otthoni emlékek a diós és mandula illatú, és ízû sütemény feloldotta a korábban jelentkezõ, vagy még megmaradt gyûlölködést. Abban a házban azonban, ahonnan történetem szól és származik, ahol sokáig szolgáltunk, nem volt búbos kemence, nem volt rendszeresen
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szilvórium, de még ritkábban volt szalonna. E házak
urai magukat, gõgösségüket nagyobbra tartották annál, hogy házukba, háztartásukba ilyen hagyományos
berendezések és ételek, italok kerüljenek felszolgálásra, a nála alacsonyabb rendû és rangú cselédnépnek. E
ház urai idegen kultúrát, emberi kivagyiságot igyekeztek megvalósítani.
Az elbeszélés eddigi részlete egy letûnt kor emlékeként jelenik meg tudatunkban. Ez így van. De térjünk
át jelenünk valóságára. Az 1980-as évek vége történelmünkben, mint rendszerváltás, békés, vérnélküli forradalom jelenik meg. Községünkre, az egész lakosságra kihat. Hamarosan a község korábbi fejlõdését, a lakosság életét meghatározó termelõszövetkezet átalakul. Egy több évtizede mintagazdaságként mûködõ
gazdasági közösség egyik napról a másikra megszûnik,
felszámolják. Azt a gazdaságot, melyben minden mûvelhetõ darab földet a tagság megdolgozott, abból, annak jövedelmébõl gyarapodott õ is, a falu is. Enyhítette a gondokat, és növelte a jövõbe vetett hitet a kárpótlás, melynek következtében azok, akik korábban
tulajdonjoggal rendelkeztek aranykorona/1000 Ft juttatásban részesültek. Néhányan rátették kezüket a
földekre, szép helyi birtokot alakítottak ki. Szépen kigömbölyödtek a jó magyar levegõn és egy-kettõ még
bérlettel, vagy újabb földvásárlással növelték vagyonukat. Szép alkotó gondolat. De a „másik nem” a nõ, a
feleség szolgasorsba süllyedt. Nappal a földön dolgozik, este vacsorát fõz a családnak, és az árut készíti elõ
a piacra. Majd éjfél után indulás a piacra az árut értékesíteni, mivel helyben még hajlandóság sem mutatkozik egy felvásárló szövetkezet vagy társulás megalakítására.
Van-e élet, boldogság, amire évtizedek óta vágytunk
és vágyunk mindennapi életünkben. De vágyaink nemcsak egy múló álomként jelentkeznek a falunkban. Ha
végigmegyünk a határon a jó gazda szemével, fáj-e a
szívünk a sok megmûveletlen föld, a pusztuló értékeink láttán. Gondolunk-e elõdeink, õseink által oly keserves munkával elõállított értékek megmentésére, az
elhagyott, bevetetlen földek mûvelésére. A mai, modern mûszaki és agrártechnika mellett, vajon meddig
tûrhetjük a súlyos mulasztást. Nekünk a ma élõ embereknek kell elsõsorban feleszmélnünk arra, hogy az itt
lévõ föld az egész község gazdagodását van hivatva
szolgálni, amelyre mindannyiunknak törekedni kellene, nemcsak markunkat kitárni az állami segítségre.
Kristóf János
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Bérmálkozás Galgahévízen

Nagy izgalommal és szeretettel vártuk e szép ünnepnapot. Galgahévízen június 3-án, szombaton, 42
fiatal bérmálkozott. Vártuk a Szentlélek Isten eljövetelét, hogy szálljon a bérmálkozók fejére és egyházközségünkre. A bérmáló, aki nem más, mint dr.
Beer Miklós váci egyházmegyés püspökatya volt.
Dlubala Róbert plébános atyánk köszöntõjében
szeretettel köszöntötte püspök atyát, - aki e napon
ünnepelte püspökké szentelésének hatodik, majd
váci egyházmegyés püspökké való kinevezésének
harmadik évfordulóját, kérve a Jó Isten áldását további püspüki és papi életére. A szerzõ tudatja a
kedves olvasókkal, hogy e hónapban ünnepli püspök
atyánk pappá szentelésének 40. évfordulóját. Imádkozzunk érte! Bérmálás szentségi szentmisén itt
volt még Lukács András, turai kerületi esperes
atya, és még hat tisztelendõ atya.
Püspök atyánknak minden bérmálkozóhoz volt
egy-egy kedves szava. A homiliában (szentbeszédben) buzdította a megbérmáltakat – hogy véve
Szentlélek Hét Ajándékát – bátran vallják meg hitüket az életük folyamán, bárhová szólítja õket az
élet és a hivatás.
Legyenek karizmatikus egyének. Sugározzék róluk, hogy Krisztushordozók lettek, hogy a bérmálás

szentsége által elérték nagykorúságukat. Meghívta
õket a mendei Váci Egyházmegyei Találkozóra,
hogy találkozzanak az idén eddig megbérmált több
mint kétszáz fiatallal. De nemcsak õket hívta, hanem az egész hívõ közösséget is. A találkozó idõpontja június 30. és július 1. Minél többen jelentkezzünk a plébános atyánál!
A püspök atya kérte a bérmálkozókat, hogy imádkozzunk egymásért, szüleinkért, bérma szüleinkért,
egyházközségünkért, és édes magyar hazánkért.
Lelkiekben megújulva, az imahíd által kérve minél
több hivatást. „Az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat
aratásába.” (Lukács 10/2)
A szentmise tovább folytatódott, a szentmise végén köszöntõk és a himnuszok eléneklése után a
püspök úr felkérte a lengyel atyákat, hogy énekeljék el a lengyel himnuszt. Õk ezt örömmel megtették.
Köszönjük püspök atyánknak, hogy eljött, imádkozom és imádkozzunk érte!
Mészáros András
egyházközségi képviselõ
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ORSZÁGOS VERSENYEN IS BIZONYÍTOTTAK
KARATÉKÁINK
2006. május 13-án újabb megmérettetésre indultak a
Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület versenyzõi. E napon
Budapesten került megrendezésre a 2006. évi Országos Gyermek- és Utánpótlás Bajnokság. A verseny házigazdája a
NIHON Újpalotai S. E., Szécsényi Attila klubvezetõ irányításával. A Galga mentiek 28 versenyzõvel képviselték térségünket. Az indulás és odatalálás izgalmai után rövid megnyitó következett. A szokásos protokollt meglepõ emberi gesztus szakította meg. A verseny szervezõi úgy döntöttek, hogy a Csépai
Wado Klubtól nem fogadhatják el az ilyenkor kötelezõen beszedett nevezési díjat, mivel Csépán a közelmúltban igen komoly
károkat okozott az árvíz, több karatékát személyesen is érintve. A megható bejelentésre a jelenlévõk nagy
tapssal válaszoltak. Már emiatt is jó érzés volt ezen a napon karatésnak lenni . . .
A verseny további izgalmakat tartogatott, csak úgy sorakoztak az érmek, eredmények. A nap végére a 28
induló összesen 22 helyezést gyüjtött össze, a galgahévízi eredmények a következõk:
HAJDÚ GRÉTA
KOSIK ZOLTÁN
FÁSI VÍTA
KOSIK BLANKA
KOSIK BOTOND
HAJDÚ GRÉTA
LADÁNYI KRISTÓF
SIMKÓ TAMÁS
HAJDÚ REBEKA
LUKÁCS PATRIK
FÁSI BENCE
SZÁDOCZKI PATRIK

Egyéni formagyakorlat
Küzdelem
Küzdelem
Küzdelem
Küzdelem
Csapat formagyakorlat
Csapat formagyakorlat
Csapat formagyakorlat
Küzdelem
Küzdelem
Küzdelem
Küzdelem

I. hely
I. hely
I. hely
III. hely
III. hely
IV. hely
IV. hely
IV. hely
IV. hely
V. hely
V. hely
VI. hely

A felkészülésben ill. a versenyen tanúsított hozzáállásért külön köszönetet érdemelnek a Szülök és a Versenyzõk. Az elért sikerekhez ezúton is gratulálunk!
LEGYÜNK BÜSZKÉK RÁJUK!
(ft)

FOCIHÍREK • FOCIHÍREK • FOCIHÍREK • FOCIHÍREK
Isaszeg II. – Galgahévíz
5:3
Góllövõk:
Darnyik Dénes (2) és Nagy Gábor
A tartalékos csapatunk egy gólzáporos mérkõzésen maradt alul az azonos erõt képviselõ Isaszeg ellen.

Szada – Galgahévíz
3:2
Góllövõk: Maka László és Bankó Gergõ
Elgondolkodtató, hogy tavasszal sorozatosan szenvedjük el az egygólos vereségeinket.
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AUTÓBUSZ MENETREND
GALGAHÉVÍZ KÖZSÉGHÁZA MEGÁLLÓTÓL
2006. június 01-tõl
TURA – BAG – GÖDÖLLÕ – BUDAPEST
3.42, 4.17, 4.17 Szo., V., 4.52, 5.02 V., 5.03. Szo.,
5.29, 5.44 isk.ea., 5.59, 6.09, 6.14, 6.24 isk.ea,
6.32 Szo. V., 6.34, 6.49 isk.ea., 6.59, 7.04, 7.24, 8.09
Szo.V., 8.34, 9.02 Szo.V., 10.10, 11.03 Szo.V., 11.10,
12.49, 13.09 Szo.V., 14.19, 15.19 isk.ea., 15.52, 16.48,
16.53 Szo., 16.54, 17.19 isk.ea., 18.02 isk.ea, 17.57,
18.22 Szo.V., 18.32, 20.07, 20.07 Szo.

GALGAHÉVÍZ KÖZSÉGH. – HATVAN
6.17, 6.43(isk.ea.), 6.48(isk.ea.), 6.53(Tansz.), 9.50
(V.), 10.38, 11.57, 14.53(V), 15.02, 15.08

BUDAPEST – GÖDÖLLÕ – BAG –TURA
6.18, 6.48, 7.53 V., 8.11 Szo., 8.01, 8.58, 9.08 Szo., V.,
10.01, 11.51, 11.57 Szo., V., 13.31, 14.23 Szo. V.,
14.31 isk.ea., 14.51, 15.01, 15.31, 15.42 Szo.V.,
15.51 isk.ea., 16.26, 16.11, 16.21 isk.ea., 16.46
isk.ea. 16.51, 17.11 Szo.V., 17.11 isk.ea. 17.31,
17.36 isk. ea., 18.01 isk.ea., 18.11, 18.42 Szo.V.,
18.31 isk.ea., 18.51, 19.01 isk.ea., 19.38, 19.38
Szo.V., 19.43 isk. ea., 20.28, 20.53 Szo. V., 21.28,
23.01.

GALGAHÉVÍZ KÖZSÉGH. – ASZÓD
6:56, 7:53, 13:32, 13:54 isk.ea., 14:42isk.ea., 16:48V.,
17:13, 17:17

HATVAN AUT.ÁLLOMÁS – GALGAHÉVÍZ
5.45,
7.30(isk.ea),
11.20,
12.00(V.),
13.00,
14.10(isk.ea.), 14.30, 16,45, 16.45(V.)

ASZÓD – GALGAHÉVÍZ KÖZSÉGHÁZA
6:22isk.ea., 6:27Tansz., 6:47, 6:47. 7:32, 9:27Szo.,
9:42, 12:32isk.ea., 13:42, 14:42, 15:10isk.ea.

TURA – BAG – GÖDÖLLÕ
4.34, 5.03 Szo., 5.29, 6.09, 6.34, 7.04, 8.02 isk.ea.,
8.09, 8.09 Szo.V., 8.44, 9.36, 11.03 Szo.V., 11.10,
12.28 Szo., 12.49, 13.09 Szo.V., 15.04, 16.48, 16.53
Szo., 17.14, 19.02, 20.53.

GÖDÖLLÕ – BAG –TURA
5.45, 6.43, 6.48 isk.ea, 8.11 Szo., 10.01, 10.38,
11.51, 11.57 Szo. V., 13.28, 13.28 isk.ea., 14.51,
14.53 Szo., 15.08, 15.42 Szo. V., 16.26, 17.03, 17.11
Szo.V., 17.22, 18.42 Szo.V., 19.08, 20.18, 23.01
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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